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Wat hebben Abraham Kuyper, Alexander Frederik de 
Savornin Lohman, Stuuf  Wiardi Beckman, Ben Telders 
en Hans van Mierlo met elkaar gemeen?1 Zij zijn allen 
naamgever van het wetenschappelijk bureau van hun 
partij, respectievelijk de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), 
de Christelijk-Historische Unie (CHU), de Partij van de 
Arbeid (PvdA), de Volkspartij voor Vrijheid en Democra-
tie (VVD) en Democraten‘66 (D66). De Katholieke Volks-
partij (KVP) had ook een wetenschappelijke instelling, 
maar zag ervan af  om die naar een prominent politicus te 
noemen – de partij volstond met de nogal technische en 
wat misleidende aanduiding Centrum voor Staatkundige 
Vorming (CSV). Het CDA, waarin in 1980 de ARP, CHU 
en KVP opgingen, vernoemde zijn wetenschappelijk bu-
reau evenmin naar een politiek kopstuk; misschien omdat 
de keuze voor een naam van een politicus uit de ene partij 
gevoelig zou kunnen liggen bij de andere partijen. Het 

bleef  dus bij de aanduiding ‘Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA’ (WI) voor een stichting die op 15 december 
1977 werd opgericht, een paar jaar voor de daadwerkelij-
ke fusie van de drie partijen. Het WI speelde een belang-
rijke rol bij de ontwikkeling van het christendemocratische 
gedachtegoed van de nieuwe partij.
 Anno 2018 beschikken alle partijen die in de 
Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd over een onder-
zoeksinstituut, behalve de PVV. De Wet financiering 
politieke partijen vereist dat het wetenschappelijk bureau 
van een Nederlandse politieke partij ‘een rechtspersoon is 
die uitsluitend of  in hoofdzaak politiek-wetenschappelijke 
activiteiten verricht’ voor de partij.2 De doelstellingen, 
methoden en de relatie met de partij verschillen per 
instituut. Over het algemeen leggen zij vanuit een bepaald 
ideologisch perspectief  verbanden tussen politieke en 
maatschappelijke kwesties enerzijds en bevindingen uit 

De ARP was in 1921 de eerste Nederlandse politieke partij die een eigen 
 wetenschappelijk instituut oprichtte. Anno 2018 beschikken alle partijen die in de 
Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd over een denktank, op de PVV na. 
De overheidssubsidiëring in de jaren zeventig stimuleerde het proces van 
 organisatorische homogenisering en standaardisering. Niettemin zijn er nog altijd 
verschillen zichtbaar in de relatie tussen de instituten en hun moederpartijen.  
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wetenschappelijk onderzoek anderzijds. Ze richten zich 
met name op de middellange termijn en zijn doorgaans 
betrokken bij het debat binnen en buiten de partij. Beïn-
vloeding van de partij is formeel geen doel op zich, maar 
in de praktijk kunnen de bureaus wel degelijk invloed 
hebben op de ideologische positionering van hun partij, 
doordat ze de partijbeginselen ‘bewaken’.3

 In deze bijdrage wordt ingegaan op het ontstaan 
van de wetenschappelijke bureaus van de grote Neder-
landse politiek partijen, alsmede op de verhouding van 
de huidige wetenschappelijke bureaus tot hun ‘‘moeder-
partij’’. Die relatie is niet altijd probleemloos: vaak wensen 
de bureaus op enige afstand te opereren van de partijen 
waaraan zij gelieerd zijn, terwijl de partijen niet zelden 
hun bureaus graag zien als steun bij de uitvoering van 
hun agenda. Die spanning kan soms tot grote conflicten 
leiden: zo zegde in de zomer van 2018 het hoofdbestuur 
van 50PLUS de samenwerkingsovereenkomst met zijn 
wetenschappelijk bureau op omdat het ‘te kritisch en te 
onafhankelijk’ zou zijn.4 

De wetenschappelijke bureaus in historisch 
 perspectief
Lange tijd was het Nederlandse politieke bestel verzuild.5 
Zowel politieke partijen als geestverwante maatschap-
pelijke en culturele organisaties werden gevormd op 
basis van religie en ideologie. Die verzuilde verhoudin-
gen stimuleerden formele en informele contacten tussen 
politici en academici. De protestantse ARP bijvoorbeeld 

was opgericht door de theoloog Abraham Kuyper, die ook 
een kerk (Gereformeerde Kerken in Nederland) en een 
protestantse universiteit (de Vrije Universiteit; VU) zou 
stichten. Professoren van de VU speelden een belangrijke 
rol in de ARP. Na Kuypers dood was de ARP de eerste 
partij die een eigen onderzoeksinstelling in het leven riep, 
de Dr. Abraham Kuyperstichting, in 1921 (zie Tabel 1). 
Onder aanvoering van Hendrik Colijn, die Kuyper als 
partijleider was opgevolgd, werd een miljoen gulden bij-
een gebracht, waarvan de rente deels voor dit instituut zou 
worden aangewend. De Kuyperstichting had als opdracht 
met haar wetenschappelijke werkzaamheden de beginse-
len van de ARP op het gebied van politiek en maatschap-
pij te verdiepen, toe te passen en te verspreiden. Daartoe 
werd mede, vanaf  1924, een wetenschappelijk tijdschrift 
uitgegeven onder de naam Anti-Revolutionaire Staatkunde. De 
ARP deelde in de Kuyperstichting de lakens uit: vijf  leden 
van de Raad van Beheer (het algemene bestuur) werden 
aangewezen door het Centraal Comité (het partijbestuur) 
van de ARP, de achttien regionale organisaties wezen elk 
één lid aan.6 
 Ook de sociaaldemocratische zuil bestond uit 
een netwerk van maatschappelijke organisaties, met de 
politieke partij als spil. De Sociaal-Democratische Arbei-
derspartij (SDAP) onderhield nauwe betrekkingen met het 
geestverwante Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
(NVV), de grootste vakcentrale in Nederland. Geza-
menlijk richtten zij in 1934 naar het voorbeeld van de 
Belgische Werkliedenpartij het Wetenschappelijk Bureau 
op, dat met het ‘’Plan van de Arbeid’’ een Keynesiaans 
stimuleringsbeleid voorstond om de economische crisis te 
bestrijden.7 Een wetenschappelijk tijdschrift was er toen al 
lang; in 1916 was in opdracht van het SDAP-bestuur het 
eerste nummer van De Socialistische Gids uitgekomen. Toen 
de SDAP in 1946 met enkele andere groeperingen opging 
in de PvdA, werd het Bureau door de partij omgedoopt 
tot de Wiardi Beckman Stichting (WBS), Wiardi  Beckman 
was een prominente SDAP’er geweest (hij was onder 

De keuze voor een naam van 
een politicus uit de ene partij 
zou gevoelig kunnen liggen bij 

de andere partijen.
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Tabel 1. Wetenschappelijke bureaus van Nederlandse politieke partijen, 1921-2017

Oprichting Opheffing Wetenschappelijk Bureau Partij
1921 1980 Dr. Abraham Kuyper Stichting ARP

1934 1946 Wetenschappelijk Bureau SDAP

1945 1980 Centrum voor Staatkundige Vorming KVP

1946 - Wiardi Beckman Stichting PvdA

1954 - Prof. Mr. B.M. Teldersstichting VVD

1955 1980 Jhr. mr. A.F. de Savornin Lohmanstichting CHU

1968 1990 Stichting Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek CPN

1970 2000 Groen van Prinsterer Stichting GPV

1971 1990 Stichting Wetenschappelijk Bureau PSP PSP

1972 - Stichting Wetenschappelijk Bureau D66, 
vanaf  2011 Mr. Hans van Mierlo Stichting

D66

1972 1990 Studiestichting Radikale Politieke Vernieuwing PPR

1973 [1983] Stichting Wetenschappelijk Instituut DS'70 DS'70

1974 - Guido de Brès-Stichting SGP

1977 - Wetenschappelijk Instituut voor het CDA CDA

1983 1990 Stichting Wetenschappelijk Instituut EVP EVP

1983 [1986] Stichting Wetenschappelijk Bureau Centrum Partij CP

[1984] [1991] Stichting Wetenschappelijke Onderbouwing Centrum-Democratische Ideologie CD

1986 2000 Marnix van St. Aldegonde Stichting RPF

1989 - Stichting Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, vanaf  2010 Stichting 
Bureau de Helling, wetenschappelijk bureau GroenLinks

GroenLinks

1991 [2002] Thomas Hobbes Stichting CD

1994 [2001] Stichting Politiek Wetenschappelijk Instituut Ouderen-Unie-55+ Ouderen-Unie 55+

1994 [2001] Martin Batenburg Stichting AOV

1994 - Stichting Wetenschappelijk Bureau SP SP

2000 - Wetenschappelijk Instituut Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting ChristenUnie

[2002] [2007] Stichting Wetenschappelijk Bureau van Leefbaar Nederland LN

2003 2008 Prof. dr. W.S.P. Fortuyn Stichting LPF

2006 - Stichting Wetenschappelijk Bureau Dierenrechten Nicolaas G. Pierson PvdD

2011 - Wetenschappelijk Bureau 50Plus 50Plus

2015 - Stichting Wetenschappelijk Instituut Statera Denk

2017 - Stichting Renaissance Instituut FvD

NB: wanneer een jaartal niet met zekerheid kon worden achterhaald, is het tussen haken geplaatst.  
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meer secretaris van partijleider Pieter Jelles Troelstra), die 
in maart 1945 in het concentratiekamp in Dachau was 
omgekomen. Formeel was de WBS onafhankelijk, maar 
in het toezichthoudende curatorium namen leden van het 
partijbestuur en de Kamerfracties een dominante positie 
in.8

 De andere  zuilen (katholieken en liberalen, voor 
zover die laatsten een zuil konden worden genoemd; in 
ieder geval waren zij veel minder strak georganiseerd) 
volgden de ARP en de SDAP op enige afstand wat de 
oprichting van wetenschappelijke bureaus betreft. In 1945 
kwam het Centrum voor Staatkundige Vorming (CSV) 
tot stand, dat een rol speelde bij de totstandkoming van 
de KVP en dat – anders dan de naam doet vermoeden 
– als het onderzoeksinstituut van de partij fungeerde.9  
Enerzijds was er van een nauwe band geen sprake; het 
CSV beschouwde zich als ‘een zelfstandige organisatie, 
georiënteerd op de Katholieke Volkspartij’; het was er 
formeel niet mee verknoopt. Anderzijds was het CSV wel 
grotendeels afhankelijk van de partijsubsidie, maar: ‘De 
Partij, die het werk van het Centrum financieel mogelijk 
maakt, laat het Centrum de vrije hand’. Deze uitspraak 
kwam van het CSV zelf, maar is door J.A. Bornewasser, 
de geschiedschrijver van de KVP, onderschreven.10

 In 1954 richtten enkele liberale intellectuelen de 
Prof. mr. B.M. Teldersstichting op, geheel buiten de VVD 
om.11 Een paar jaar eerder had VVD-coryfee Harm van 
Riel een Landelijk Studiecentrum in het leven geroepen, 
maar daarvan werd al snel weinig meer vernomen. De 
Teldersstichting was als een onafhankelijk onderzoeks-
instelling bedoeld: ‘zij staat los van de partij’, aldus de 
secretaris van de stichting, Henk Korthals.12 Later zou zij 
zich nauwer aan de VVD verbinden. 
 In 1955 werd de Jhr. Mr. A.F. de Savornin 
Lohmanstichting opgericht door de CHU, vernoemd naar 
de partijoprichter.13 Over dit christelijk-historisch weten-
schappelijk bureau is weinig bekend. De banden tussen 
de Lohmanstichting en de CHU waren niet te nauw of  te 

knellend, in overeenstemming met de losse structuur van 
de Unie, die sterk afweek van de centralistisch georga-
niseerde ARP, waaruit de CHU was voortgekomen. ‘Als 
het de glorie van de Unie is, dat binnen haar staatkundig 
verband een vrijheid heerst, die geen andere politieke 
groepering biedt…’, zo schreef  de voorzitter van de 
stichting in het eerste nummer van het Christelijk-historisch 
tijdschrift. Die vrijheid gold in formele zin ook voor de 
Lohmanstichting zelf. Wel was de Lohmanstichting in 
de praktijk nauw betrokken bij het beleid van de Tweede 
Kamerfractie; de directeur en de vrijwillige deskundigen 
van de Lohmanstichting gaven adviezen aan de fractie op 
uiteenlopende beleidsterreinen en die werkwijze bood de 
CHU-Kamerleden de mogelijkheid om te vernemen wat 
er in ‘’het veld’’ leefde.14 
 De in de jaren zestig op gang komende ontzui-
ling had grote gevolgen voor de positie van de politieke 
partijen. Naast de toegenomen electorale volatiliteit 
kromp hun ledenbestand en hadden zij moeite hun 
inkomsten op peil te houden. Tegelijkertijd verloren de 
gevestigde partijen hun bevoorrechte positie wat betreft 
toegang tot universiteiten, vakbonden en andere maat-
schappelijke organisaties. De wetenschappelijke instel-
lingen kregen daardoor een groter gewicht. Daarbij 
speelde de toegenomen overheidsbemoeienis met een in 
deze periode steeds complexer wordende samenleving 
eveneens een rol. Bij de opstelling van hun verkiezings-
programma’s zagen de partijen zich genoodzaakt zich 
over allerlei nieuwe maatschappelijke onderwerpen en 
ontwikkelingen een oordeel te vormen (zoals bijvoorbeeld 
het milieu). Voor ondersteuning bij die standpuntbepaling 
en de onderbouwing ervan deden zij een groter beroep 
op hun wetenschappelijk bureau – en dat juist terwijl hun 
middelen te wensen over lieten. 
 Al in 1968 had de KVP, mede namens de andere 
grote partijen, de regering gevraagd mede de onderzoeks-
instituten van de partijen te subsidiëren. Zo’n regeling 
werd in 1972 ingevoerd, die met terugwerkende kracht in 
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1970 van start ging. Deze financiële overheidssteun werd 
ingegeven door de overweging dat deze instellingen een 
belangrijke bijdrage leverden aan het functioneren van 
de parlementaire democratie. Om voor deze subsidie in 
aanmerking te komen, moest een wetenschappelijk bureau 
formeel door de geestverwante Tweede Kamerfractie 
worden erkend. De hoogte was gebaseerd op het aantal 
Kamerzetels van die fractie. De bureaus moesten zelf  ook 
inkomsten genereren. Deze waren doorgaans afkomstig 
van de moederpartij.15

 Het gevolg van de invoering van overheids-
subsidiëring was dat de meeste partijen die nog geen 
wetenschappelijk instituut hadden, er één oprichtten (zie 
Tabel 1). Zo kwam in 1972 de Stichting Wetenschap-
pelijk Bureau (SWB) van D66 tot stand, die na nog een 
naamsverandering in 2011 werd omgedoopt tot ‘Mr. Hans 
van Mierlo Stichting. Wetenschappelijk Bureau voor het 
sociaal-liberalisme.’ Opmerkelijk was dat in het SWB-
bestuur aanvankelijk ook niet-D66-leden zitting konden 
nemen, zolang zij maar niet een meerderheid vormden. 
Na D66 zou er nog een stoet van partijen volgen. Vrijwel 
elke nieuwkomer in de Tweede Kamer richtte een weten-
schappelijk bureau op – hoogstwaarschijnlijk ook om de 
financiële bijstand niet te missen. Ook de partij zelf  kon 
daarvan profiteren, aangezien de formeel-institutionele 
scheiding tussen bureau en partij poreus is: een deel van 
de activiteiten van de wetenschappelijke instellingen – bij-
voorbeeld met betrekking tot het verkiezingsprogramma 
– komen direct ten goede aan de politieke partij. Het is 
ook hierom dan geenszins verwonderlijk dat de partijen 
gaarne – een zekere mate van – zeggenschap hebben over 
hun wetenschappelijke bureaus.

Verhouding wetenschappelijke bureaus tot 
 moederpartij
Hier zal niet de evolutie van de relatie tussen de weten-
schappelijke bureaus en hun moederpartijen op de voet 
worden gevolgd, dat gaat het bestek van deze bijdrage te 

buiten. Voldoende is het om op te merken dat de be-
moeienis van de partij met het bureau in de loop der tijd 
is toegenomen. In de massapartijen ARP en PvdA was 
de invloed van de partijleiding op de samenstelling van 
het bestuur van het wetenschappelijk instituut altijd al 
betrekkelijk groot.16 De KVP, eveneens een massapartij, 
stond vergeleken met de antirevolutionairen en sociaalde-
mocraten op grotere afstand van het CSV.17 Aan het einde 
van de jaren zestig kwam aan dat losse verband een einde: 
het bestuur van de partij en van de Tweede Kamerfractie 
benoemden voortaan uit hun midden vier van de zeven 
bestuursleden van het Centrum.18 De CHU en de VVD, 
beide kaderpartijen met relatief  weinig leden en afkerig 
van te hiërarchische structuren, kenden hun wetenschap-
pelijke bureaus een hoge mate van zelfstandigheid toe, zij 
het dat de Lohmanstichting, meer dan bijvoorbeeld de 
Kuyperstichting, betrokken was bij de inhoudelijke posi-
tionering van de Tweede Kamerfractie.19 Bij de liberalen 
kwam daarin echter in 1973 verandering, als gevolg van 
de introductie van de overheidssubsidiëring en de vereiste 
formele erkenning van het wetenschappelijk bureau door 
de geestverwante fractie in de Tweede Kamer. Zowel het 
hoofdbestuur van de VVD als de beide Kamerfracties 
kregen het recht twee respectievelijk elk één vertegenwoor-
diger te benoemen in het Curatorium, het bestuur van de 
Teldersstichting. Vervolgens zou het instituut in de jaren 
zeventig enkele keren met politieke druk van de VVD-lei-
ding te maken krijgen. Later kreeg de Teldersstichting de 
ruimte, maar stuitte zij soms toch tegen grenzen. In 1997 
maakte een aantal prominente VVD-politici desgevraagd 
bezwaar tegen een rapport waarin werd opgeroepen dat 
de partij zich alsnog zou bezinnen over de deelname van 
Nederland aan de euro. Een meerderheid van het Curato-
rium was evenmin overtuigd van de wenselijkheid van het 
rapport, waarna het niet werd gepubliceerd.20 
 Ook de WBS kwam in deze periode wel eens 
in botsing met de PvdA. In 1995 viel een kritisch rapport 
van directeur Paul Kalma over het door PvdA-leider Wim 
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Kok geleide kabinet bij de partijtop niet in goede aarde. 
Tweede Kamerfractievoorzitter Jacques Wallage vond de 
nota ‘de sociaal-democratie onwaardig’21. Vier jaar later 
kwam Kalma met een notitie waarin hij de hypotheek-
renteaftrek ter discussie stelde weer in aanvaring met de 
PvdA-leiding, die hem eenzijdigheid verweet. Of  er in 
het CDA strubbelingen zijn geweest is nooit naar buiten 
gekomen. Publicaties zijn nooit tegengehouden, zo stelden 
de oud-directeuren Arie Oostlander en Ab Klink in 2004 
– wel dat soms de publicatie van een rapport om tactische 
redenen tot na de Kamerverkiezingen werd uitgesteld.22

  Opmerkelijk genoeg kreeg het Wetenschappe-
lijk Instituut in 2010 kritiek dat het in de periode dat Jan 
Peter Balkenende premier en partijleider was te dicht bij 
de partij had gestaan. De commissie-Frissen, die de zware 
nederlaag van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezin-
gen van 2010 onderzocht, meende dat het bureau ‘weinig 
uitdagend’ was geweest. ‘Het verdiepingswerk leek soms al 
te dicht bij de politieke praktijk te zijn geraakt’. Overigens 
werd de partij evenmin gespaard. Zinvolle rapporten 
die ook waren verschenen, verdwenen in de bureaula; 
‘de angst heerste dat de rapporten en een open discus-
sie daarover afbreuk zou doen aan de gewenste rust en 
 stabiliteit’.23

  Hoe groot de feitelijke invloed van de moeder-
partij op haar wetenschappelijk bureau is, valt moeilijk 
na te gaan. Conflicten zullen doorgaans binnenskamers 
blijven, vanwege de schade die beide actoren als gevolg 
van publiciteit kunnen oplopen. De formele invloed is 

 eenvoudiger in kaart te brengen, aan de hand van de 
statuten van het wetenschappelijk bureau. Daarin wordt 
onder meer geregeld op welke wijze het bestuur van het 
bureau (dat altijd de stichtingsvorm heeft) wordt samen-
gesteld, hoe de directeur wordt aangesteld, en wie over 
statutenwijzigingen of  over de opheffing van het bureau 
gaat (zie Tabel 2). Aan de hand van deze aspecten kan een 
indruk worden verkregen hoe groot in 2018 de formele 
onafhankelijkheid is van het wetenschappelijk bureau vis-
à-vis de moederpartij. 
 De wijze van samenstelling van het stichtings-
bestuur is wellicht het belangrijkste criterium om een 
indruk te krijgen van de mate van zelfstandigheid van het 
wetenschappelijk bureau. Daarbij is een schaal denkbaar 
die loopt van maximale onafhankelijkheid, waarbij het 
partijbestuur zich op geen enkele wijze bemoeit met de 
compositie van het stichtingsbestuur (dat dan via coöpta-
tie wordt samengesteld), naar maximale afhankelijkheid, 
waarbij het partijbestuur zelf  alle leden van het stichtings-
bestuur benoemt. Opmerkelijk genoeg zijn GroenLinks 
en D66, beide partijen die grote waarde toekennen aan 
interne partijdemocratie en checks and balances bij deze 
laatste pool te vinden. Het wetenschappelijk bureau van 
GroenLinks kan in formeel opzicht geheel als verlengstuk 
van de partij worden gezien. Het bestuur van het bureau 
is opgedragen aan één lid, de directeur, die door het 
partijbestuur wordt benoemd. Expliciet is vermeld dat het 
partijbestuur van GroenLinks als toezichthouder van het 
bureau fungeert – een bepaling die in geen van de overige 
statuten voorkomt. Bij D66 benoemt het  partijbestuur 
– al dan niet uit zijn midden – het bestuur van de Van 
Mierlo Stichting. De landelijk penningmeester dient ook 
de penningmeester van de Van Mierlo Stichting te zijn. 
Deze formele regelingen maken in beginsel controle over 
het bureau door het partijbestuur mogelijk. 
 Lijnrecht tegenover GroenLinks en D66 staan de 
relatief  jonge partijen Denk en Forum voor Democratie 
(FvD): in de statuten van hun wetenschappelijke bureaus 

‘De publicatie van een 
rapport werd soms om tactische 

redenen tot na de 
Kamerverkiezingen uitgesteld.’
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wordt de moederpartij in dit verband niet genoemd. 
Daarmee zijn deze bureaus in formele zin geheel onaf-
hankelijk, waarbij evenwel moet worden aangetekend 
dat in de praktijk de partijleiding wel degelijk grote 
invloed kan uitoefenen, doordat zij deel uitmaakt van het 
stichtingsbestuur. Zo bekleedden bij de oprichting van 
Statera, het wetenschappelijk bureau van Denk, in 2015 
Denk-voorzitter Selҫuk Öztürk en Denk-penningmeester 
Tunahan Kuzu dezelfde functies in het bestuur van 
Statera. Interim-voorzitter van FvD Paul Fentrop werd na 
de totstandkoming van het Renaissance Instituut in 2017 
hiervan bestuurslid, evenals Hendrik Otten, medeoprich-
ter en penningmeester van FvD.
 Tussen beide polen zijn er nog enkele varian-
ten in de statuten te vinden, die erop neerkomen dat de 
besturen van stichting en partij gezamenlijk verantwoor-
delijk zijn voor de samenstelling van het stichtingsbestuur. 
In de ene variant wijst het partijbestuur (en soms ook 
de Kamerfracties) een deel van de bestuursleden aan, 
zoals bij de SGP, de VVD, 50PLUS en het CDA. In de 
laatstgenoemde partij speelt hierbij de zogeheten ‘’Stich-
tingsraad’’ een rol, waarin naast het stichtingsbestuur een 
aantal CDA-gremia zijn vertegenwoordigd. De partijvoor-
zitter van het CDA of  diens plaatsvervanger neemt stan-
daard zitting in het stichtingsbestuur, waarvan overigens 
de voorzitter in functie wordt gekozen door het partijcon-
gres, op voordracht van het stichtingsbestuur en in overleg 
met het CDA-partijbestuur. In de andere variant, die op 
een grotere mate van afhankelijkheid wijst, kan het stich-
tingsbestuur weliswaar zelf  de nieuwe leden voordragen, 
maar dient het partijbestuur hun benoeming te fiatteren. 
Dit is het geval bij de ChristenUnie, PvdD en de PvdA. 
In de laatstgenoemde partij benoemt het partijbestuur 
bovendien een lid uit zijn midden in het stichtingsbestuur.
 Ook bij de benoeming van de directeur van het 
wetenschappelijk bureau zijn twee uitersten zichtbaar in 
de statuten. Bij Denk, de SGP en de VVD ligt de verant-
woordelijkheid geheel in handen van het stichtingsbestuur, 

wat op een grote mate van zelfstandigheid duidt. Bij D66 
is het stichtingsbestuur ‘leidend’ en fungeert de politiek 
secretaris van het partijbestuur als ‘klankbord’. Bij de 
PvdA en de PvdD benoemt ook het stichtingsbestuur de 
directeur, maar in beide gevallen wel ‘in overleg met het 
partijbestuur’. De ChristenUnie gaat een stap verder; het 
bestuur van deze partij dient de keuze van de directeur 
door het Stichtingsbestuur te fiatteren. GroenLinks vormt 
de andere pool van deze schaal: het partijbestuur benoemt 
zelf  de directeur, wat de partij in potentie grote invloed op 
haar  wetenschappelijk bureau verschaft. De benoemings-
wijze van de directeur van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA wijkt nogal af  van de hiervoor vermelde 
procedures. De hierboven reeds genoemde Stichtingsraad 
benoemt de directeur, op voordracht van het stichtingsbe-
stuur. Het partijbestuur noch het stichtingsbestuur geven 
hier de doorslag, waarmee het CDA zich ergens in het 
midden van de schaal positioneert.
 Het recht om de statuten van de wetenschappe-
lijke bureaus te wijziging is in het geval van Denk, FvD, de 
SGP en de VVD voorbehouden aan het stichtingsbestuur. 
Bij het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdA en 
de PvdD dient het partijbestuur de door het stichtingsbe-
stuur voorgestelde wijzigingen goed te keuren24; bij D66 
moet het partijcongres met de wijzigingen instemmen. Bij 
50PLUS dient het stichtingsbestuur tot een statutenwijzi-
ging te worden gemachtigd door de beide Kamerfracties 
en het partijbestuur. Grosso modo geldt dit alles ook voor 
het besluit tot opheffing van het wetenschappelijk bureau. 
 Al met al is de formele invloed van de partij op 
haar wetenschappelijke bureau het grootst bij GroenLinks 
en D66, en het kleinst bij Denk en Forum voor Democra-
tie. Binnen deze uitersten kunnen de PvdA, de Christen-
Unie en de PvdD aan de kant van meer partij-invloed 
worden geplaatst, en de SGP, de VVD en 50PLUS aan de 
kant van minder partij-invloed. Het CDA kan ergens in 
het midden worden gepositioneerd. 
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Tabel 2. Formele relatie tussen Nederlandse politieke partijen en hun wetenschappelijke bureaus

Wetenschappelijk Bureau Partij Statuten 
vastgesteld

Omvang stichtingsbestuur Benoeming stichtingsbestuur Benoeming 
directeur

Wijziging statuten Opheffing van 
de stichting

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA CDA 2011 a) 11 leden CDA-partijbestuur (3 leden; 
onder wie partijvoorzitter of  
 ondervoorzitter); Stichtingsraad 
(bestaande uit stichtingsbestuur en 
vertegenwoordigers partijgremia) 
(minstens 5 leden, op voordracht 
van het stichtingsbestuur) 

Stichtingsraad, op 
voordracht van het 
stichtingsbestuur

Stichtingsraad, met twee 
derde meerderheid en 
met goedkeuring van 
het  partijcongres en het 
 partijbestuur CDA 

Stichtingsraad, met twee 
derde meerderheid en 
met goedkeuring van 
het  partijcongres en het 
 partijbestuur CDA

Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, 
Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting

CU 2007 8-12 leden Stichtingsbestuur (Curatorium), met 
goedkeuring van het partijbestuur 
CU

Stichtingsbestuur 
(Curatorium), met 
goedkeuring van het 
partijbestuur CU

Stichtingsbestuur 
 (Curatorium), met drie 
vierde meerderheid en 
met goedkeuring van het 
 partijbestuur CU

Stichtingsbestuur 
 (Curatorium), met drie 
vierde meerderheid en 
met  goedkeuring van het 
 partijbestuur CU

Mr. Hans van Mierlo Stichting D66 2011 Minimaal 3 leden 
(allen stemgerechtigd lid van D66)

Partijbestuur D66, al dan niet 
uit zijn midden; penningmeester 
 dient ook penningmeester van het 
 partijbestuur D66 te zijn

Stichtingsbestuur 
is leidend, met de 
politiek secretaris 
van het partijbestuur 
D66 als klankbord b)

Stichtingsbestuur, met twee 
derde meerderheid en 
met goedkeuring van het 
 partijcongres D66

Stichtingsbestuur, met 
twee derde  meerderheid 
en met goedkeuring van 
het  partijcongres D66; 
in  opdracht van het 
 partijcongres D66

Stichting Wetenschappelijk Instituut Statera Denk 2015 Minimaal 3 leden Stichtingsbestuur Stichtingsbestuur Stichtingsbestuur, met twee 
derde meerderheid

Stichtingsbestuur, met twee 
derde meerderheid

Stichting Renaissance Instituut FvD 2017 Minimaal 3 leden Stichtingsbestuur Niet vermeld Stichtingsbestuur, met twee 
derde meerderheid

Stichtingsbestuur, met twee 
derde meerderheid

Stichting Bureau de Helling, Wetenschappelijk 
Bureau GroenLinks

GL 2017 1 (‘het bestuur van de Stichting is 
opgedragen aan de Directeur’) c)

Partijbestuur GL Partijbestuur GL Stichtingsbestuur/
directeur, met goedkeuring 
van het partijbestuur GL

Stichtingsbestuur/
directeur, met goedkeuring 
van het partijbestuur GL

Wiardi Beckman Stichting PvdA 2014 9-21 leden Partijbestuur PvdA, op voordracht 
van het stichtingsbestuur 
 (Curatorium); 1 bestuurder ook lid 
van het partijbestuur PvdA

Stichtingsbestuur 
(Curatorium), in 
overleg met het 
 partijbestuur PvdA

Stichtingsbestuur 
 (Curatorium), met drie 
vierde meerderheid en 
met goedkeuring van het 
 partijbestuur PvdA

Partijbestuur PvdA, met 
drie vierde meerderheid, 
waarbij het stichtings-
bestuur  (Curatorium) en de 
directeur gehoord zijn

Stichting Wetenschappelijk Bureau 
Dierenrechten Nicolaas G. Pierson

PvdD 2006 Minimaal 3 leden Partijbestuur PvdD, op voordracht 
van het stichtingsbestuur 
 (Curatorium)

Stichtingsbestuur 
(Curatorium), in 
overleg met het 
 partijbestuur PvdD

Stichtingsbestuur 
 (Curatorium), met drie 
vierde meerderheid en 
met goedkeuring van het 
 partijbestuur PvdD

Partijbestuur PvdD, met 
drie vierde meerderheid, 
waarbij het stichtings-
bestuur  (Curatorium) en de 
directeur gehoord zijn
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Wetenschappelijk Bureau Partij Statuten 
vastgesteld

Omvang stichtingsbestuur Benoeming stichtingsbestuur Benoeming 
directeur

Wijziging statuten Opheffing van 
de stichting

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA CDA 2011 a) 11 leden CDA-partijbestuur (3 leden; 
onder wie partijvoorzitter of  
 ondervoorzitter); Stichtingsraad 
(bestaande uit stichtingsbestuur en 
vertegenwoordigers partijgremia) 
(minstens 5 leden, op voordracht 
van het stichtingsbestuur) 

Stichtingsraad, op 
voordracht van het 
stichtingsbestuur

Stichtingsraad, met twee 
derde meerderheid en 
met goedkeuring van 
het  partijcongres en het 
 partijbestuur CDA 

Stichtingsraad, met twee 
derde meerderheid en 
met goedkeuring van 
het  partijcongres en het 
 partijbestuur CDA

Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, 
Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting

CU 2007 8-12 leden Stichtingsbestuur (Curatorium), met 
goedkeuring van het partijbestuur 
CU

Stichtingsbestuur 
(Curatorium), met 
goedkeuring van het 
partijbestuur CU

Stichtingsbestuur 
 (Curatorium), met drie 
vierde meerderheid en 
met goedkeuring van het 
 partijbestuur CU

Stichtingsbestuur 
 (Curatorium), met drie 
vierde meerderheid en 
met  goedkeuring van het 
 partijbestuur CU

Mr. Hans van Mierlo Stichting D66 2011 Minimaal 3 leden 
(allen stemgerechtigd lid van D66)

Partijbestuur D66, al dan niet 
uit zijn midden; penningmeester 
 dient ook penningmeester van het 
 partijbestuur D66 te zijn

Stichtingsbestuur 
is leidend, met de 
politiek secretaris 
van het partijbestuur 
D66 als klankbord b)

Stichtingsbestuur, met twee 
derde meerderheid en 
met goedkeuring van het 
 partijcongres D66

Stichtingsbestuur, met 
twee derde  meerderheid 
en met goedkeuring van 
het  partijcongres D66; 
in  opdracht van het 
 partijcongres D66

Stichting Wetenschappelijk Instituut Statera Denk 2015 Minimaal 3 leden Stichtingsbestuur Stichtingsbestuur Stichtingsbestuur, met twee 
derde meerderheid

Stichtingsbestuur, met twee 
derde meerderheid

Stichting Renaissance Instituut FvD 2017 Minimaal 3 leden Stichtingsbestuur Niet vermeld Stichtingsbestuur, met twee 
derde meerderheid

Stichtingsbestuur, met twee 
derde meerderheid

Stichting Bureau de Helling, Wetenschappelijk 
Bureau GroenLinks

GL 2017 1 (‘het bestuur van de Stichting is 
opgedragen aan de Directeur’) c)

Partijbestuur GL Partijbestuur GL Stichtingsbestuur/
directeur, met goedkeuring 
van het partijbestuur GL

Stichtingsbestuur/
directeur, met goedkeuring 
van het partijbestuur GL

Wiardi Beckman Stichting PvdA 2014 9-21 leden Partijbestuur PvdA, op voordracht 
van het stichtingsbestuur 
 (Curatorium); 1 bestuurder ook lid 
van het partijbestuur PvdA

Stichtingsbestuur 
(Curatorium), in 
overleg met het 
 partijbestuur PvdA

Stichtingsbestuur 
 (Curatorium), met drie 
vierde meerderheid en 
met goedkeuring van het 
 partijbestuur PvdA

Partijbestuur PvdA, met 
drie vierde meerderheid, 
waarbij het stichtings-
bestuur  (Curatorium) en de 
directeur gehoord zijn

Stichting Wetenschappelijk Bureau 
Dierenrechten Nicolaas G. Pierson

PvdD 2006 Minimaal 3 leden Partijbestuur PvdD, op voordracht 
van het stichtingsbestuur 
 (Curatorium)

Stichtingsbestuur 
(Curatorium), in 
overleg met het 
 partijbestuur PvdD

Stichtingsbestuur 
 (Curatorium), met drie 
vierde meerderheid en 
met goedkeuring van het 
 partijbestuur PvdD

Partijbestuur PvdD, met 
drie vierde meerderheid, 
waarbij het stichtings-
bestuur  (Curatorium) en de 
directeur gehoord zijn
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Wetenschappelijk Bureau Partij Statuten 
vastgesteld

Omvang stichtingsbestuur Benoeming stichtingsbestuur Benoeming 
directeur

Wijziging statuten Opheffing van 
de stichting

Guido de Brès-Stichting. Wetenschappelijk Instituut 
voor de Staatkundig Gereformeerde Partij

SGP 2008 Maximaal 9 leden 
(allen lid van de SGP)

Stichtingsbestuur; ten minste 
1 bestuurder ook lid van het 
 partijbestuur en ten minste 1 
bestuurder ook lid van de Eerste- of  
Tweede Kamerfractie d) 

Stichtingsbestuur Stichtingsbestuur, met twee 
derde meerderheid

Stichtingsbestuur, met twee 
derde meerderheid

Prof. Mr B.M. Teldersstichting VVD 2001 Minimaal 7 leden Partijbestuur VVD (2 leden uit 
eigen midden); VVD-fracties van 
Eerste- en Tweede Kamer (elk 1 
lid uit eigen midden); de overige 
leden door het stichtingsbestuur 
 (Curatorium)

Stichtingsbestuur 
(Curatorium)

Stichtingsbestuur 
 (Curatorium), met twee 
derde meerderheid

Stichtingsbestuur 
 (Curatorium), met twee 
derde  meerderheid

Wetenschappelijk Bureau 50PLUS 50Plus 2011 Minimaal 3 leden Stichtingsbestuur; bestuur 50Plus 
(1 lid uit eigen midden); Eerste- of  
Tweede Kamerfractie 
(1 lid eigen midden)

Niet vermeld Stichtingsbestuur, mits 
gemachtigd door de Eerste- 
en Tweede Kamerfracties en 
het partijbestuur 50Plus

Stichtingsbestuur, mits 
gemachtigd door de Eerste- 
en Tweede Kamerfracties 
en het partijbestuur 50Plus
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a)  In de statuten van 2011 was nog sprake van ‘partijraad’. Dit orgaan is afgeschaft; in een memo bij de statutenwijziging van het CDA is 
opgenomen dat het partijcongres de rol van de partijraad overneemt; vandaar dat in de tabel  uitsluitend sprake is van partijcongres.

b)  Mail Coen Brummer, directeur van de Van Mierlo Stichting, 29 oktober 2018.
c)  ‘Het Partijbestuur fungeert als toezichthouder van de Stichting’ (artikel 4.2 van de statuten). 
d)  Artikel 4 van de statuten van de Guido de Brès-Stichting over de benoeming van de bestuursleden is niet geheel  eenduidig; in de 

praktijk stellen partijbestuur en Tweede Kamerfractie doorgaans een kandidaat voor. Mail Jan  Schippers, directeur van de Guido de 
Brès-Stichting, 29 oktober 2018.

NB: de statuten van het wetenschappelijk bureau van de SP waren niet te verkrijgen. 

Wetenschappelijk Bureau Partij Statuten 
vastgesteld

Omvang stichtingsbestuur Benoeming stichtingsbestuur Benoeming 
directeur

Wijziging statuten Opheffing van 
de stichting

Guido de Brès-Stichting. Wetenschappelijk Instituut 
voor de Staatkundig Gereformeerde Partij

SGP 2008 Maximaal 9 leden 
(allen lid van de SGP)

Stichtingsbestuur; ten minste 
1 bestuurder ook lid van het 
 partijbestuur en ten minste 1 
bestuurder ook lid van de Eerste- of  
Tweede Kamerfractie d) 

Stichtingsbestuur Stichtingsbestuur, met twee 
derde meerderheid

Stichtingsbestuur, met twee 
derde meerderheid

Prof. Mr B.M. Teldersstichting VVD 2001 Minimaal 7 leden Partijbestuur VVD (2 leden uit 
eigen midden); VVD-fracties van 
Eerste- en Tweede Kamer (elk 1 
lid uit eigen midden); de overige 
leden door het stichtingsbestuur 
 (Curatorium)

Stichtingsbestuur 
(Curatorium)

Stichtingsbestuur 
 (Curatorium), met twee 
derde meerderheid

Stichtingsbestuur 
 (Curatorium), met twee 
derde  meerderheid

Wetenschappelijk Bureau 50PLUS 50Plus 2011 Minimaal 3 leden Stichtingsbestuur; bestuur 50Plus 
(1 lid uit eigen midden); Eerste- of  
Tweede Kamerfractie 
(1 lid eigen midden)

Niet vermeld Stichtingsbestuur, mits 
gemachtigd door de Eerste- 
en Tweede Kamerfracties en 
het partijbestuur 50Plus

Stichtingsbestuur, mits 
gemachtigd door de Eerste- 
en Tweede Kamerfracties 
en het partijbestuur 50Plus
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In de representatieve democratie spelen politieke partijen 
een essentiële rol. Ten eerste werven en selecteren ze kan-
didaten voor politieke functies, ten tweede geven ze uiting 
aan de voorkeuren van de kiezer in hun verkiezingspro-
gramma’s (en mogelijk ook in het regeringsprogramma) en 
ten derde mobiliseren ze de kiezer tijdens verkiezingscam-
pagnes. Zodoende fungeren de partijen als intermediair 
tussen de staat en de maatschappij. Deze verbindende rol 
van de partij is van cruciaal belang in het politieke besluit-
vormingsproces.
 De positie van het wetenschappelijk instituut dat 
aan een politieke partij is verbonden, hangt vooral samen 
met die programmatische functie. Bijna honderd jaren 
geleden, in 1921, zag de ARP het belang in van een we-
tenschappelijk bureau. ‘Voortzetting van den wetenschap-
pelijken arbeid van Dr. KUYPER op politiek gebied, dus 
wetenschappelijke bestudeering en verdieping van onze 
staatkundige beginselen. Verder uitwerking en toepassing 
van die beginselen op de vraagstukken van den dag’, zo 
formuleerde Colijn het in bewoordingen die anno 2018 
nog altijd behoorlijk precies de functie van de bestaande 
wetenschappelijk bureaus weergeven.25

 Het duurde enige tijd voordat het voorbeeld van 
de ARP navolging kreeg. De SDAP volgde enkele jaren 
voor de Tweede Wereldoorlog, de KVP vlak erna, de 
VVD en de CHU in de eerste helft van de jaren vijftig. 
Als gevolg van de invoering van de overheidssubsidie in 
1972 konden kleinere partijen zich ook een wetenschap-
pelijk bureau permitteren – of  ze wilden deze gelden niet 
ongebruikt laten. Hoe dan ook: het aantal bureaus nam 
aanzienlijk toe. Sindsdien is vrijwel elke nieuwkomer in 
de Tweede Kamer doorgaans snel na zijn parlementaire 
debuut overgegaan tot de oprichting van een eigen weten-
schappelijke instelling. Naast dit kwantitatieve effect heeft 
de introductie van overheidssubsidiëring ook kwalitatieve 

gevolgen gehad. Het proces van organisatorische homo-
genisering en standaardisering werd erdoor gestimuleerd, 
vooral door de wettelijke voorwaarden die de overheid 
aan de partijen en hun bureaus stelde om voor subsidie in 
aanmerking te komen - oals de formele erkenning van de 
bureaus door de geestverwante fracties. Niettemin zijn er 
nog altijd verschillen zichtbaar in de verhouding tussen 
bureau en partij, mede als gevolg van uiteenlopende tra-
dities en identiteiten: afgaande op de statuten beschikt het 
ene bureau over een grotere autonomie dan de andere.
 Grotere invloed van het partijbestuur op de 
samenstelling van het bestuur van het wetenschap-pelijk 
bureau wil overigens niet zeggen dat de inhoudelijke 
bemoeienis navenant is. Voor zover valt na te gaan,  lijken 
de Nederlandse partijen in dit opzicht behoorlijk terug-
houdend. Als dat juist is, dan is het de vraag hoe lang die 
afzijdige opstelling zal duren. Partijen vertonen vooral als 
gevolg van de in de afgelopen decennia sterk toegenomen 
electorale volatiliteit en de mediatisering van de poli-
tiek meer en meer risicomijdend gedrag, zeker als ze in 
de regering zitten. De angst dat de interne inhoudelijke 
discussie met de meningsverschillen en tegenstellingen die 
daarbij horen door de media als conflicten worden geduid 
en gepresenteerd, met alle mogelijk negatieve electorale 
effecten van dien, heeft niet alleen gevolgen voor de open-
heid waarmee het debat binnen de partij wordt gevoerd, 
maar ook voor de ruimte die het wetenschappelijk bureau 
heeft om afwijkende opinies uit te dragen – rapporten 
waarin het CDA en andere partijen hun verkiezingsneder-
lagen analyseren getuigen hier ook van. In 2018 doekte 
zoals hierboven vermeld 50Plus zijn wetenschappelijk bu-
reau op, omdat het te onafhankelijk zou zijn. De toekomst 
zal uitwijzen of  dit een incident is, of  een voorbode van 
nieuwe verhoudingen tussen partijen en hun wetenschap-
pelijke bureaus. 
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