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*  Henk Kummeling is hoogle
raar staatsrecht en vergelijkend 
staatsrecht aan de Universiteit 
Utrecht. 
1  De kern van dit betoog werd 
gepresenteerd op 13 maart 2015 
tijdens de conferentie 
‘CITIZENSCHIP 3.0’ georgani
seerd door de KNAW in samen
werking met de Utrechtse inter
disciplinaire onderzoeksgroep 
‘Instituties voor de open samen
leving’. Dit artikel is een uitvoe
rige uitwerking en actualisering 
van de genoemde lezing.
2  Donner 1975, p. 34.

Inleiding1

De overheid, op elk niveau, is op een welhaast desperate wijze op zoek 

naar de burger teneinde meer legitimiteit te verkrijgen voor haar besluit

vormingsprocedures en besluiten. Maar als die burger eenmaal gevonden 

is, dan blijken de instituties van de representatieve democratie – buiten 

de reguliere verkiezingen – het vreselijk moeilijk te vinden om met de uit

komsten om te gaan van de besluitvormingsprocedures waarin de burger 

heeft geparticipeerd.

In staten waar de beginselen van de democratische rechtsstaat worden ge

respecteerd is er geen godheid meer waar bestuurders of vertegenwoordi

gers van de overheid een beroep op kunnen doen om hun handelingen en 

beslissingen te legitimeren. In feite is er maar een algemeen geaccepteerd 

alternatief, te weten het volk en zijn individuele componenten, de burgers. 

Alleen de burger kan de gevraagde legitimiteit verschaffen. En wanneer 

ik het over legitimiteit heb, dan doel ik niet louter op de feitelijke accepta

tie, of zoals tegenwoordig zo vaak gewenst wordt ‘het vertrouwen’ van de 

burger. Vanuit het perspectief van de staatsrechtbeoefenaar is er natuur

lijk ook een normatieve zijde aan legitimiteit, dat wil zeggen dat er na

tuurlijk de overtuiging moet bestaan dat de feitelijke geaccepteerde be

sluiten ook in overeenstemming zijn met het recht.2 De representatieve 

democratie zoals we die kennen sinds het begin van de 20e eeuw, vanaf de 

invoering van het algemeen mannen en vrouwenkiesrecht, werd lange 

tijd door velen als de allesbepalende legitimiteitsverschaffer beschouwd. 

Maar in veel landen is er al een lange tijd een levendig, soms heftig, debat 

gaande over de vraag of het dominante democratiemodel, dat van de re

presentatieve democratie moet worden vervangen, versterkt, ondersteund 

door andere vormen van democratie. Dat alles vanwege een dalend ver

trouwen van burgers in het vigerende democratische systeem. Nu zijn er 

auteurs die aangeven dat het met het dalende vertrouwen van de 
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9  Kummeling 1999, p. 30.

Nederlandse burgers wel meevalt, zich onder andere baserend op 

Eurobarometeronderzoek waaruit blijkt dat het vertrouwen van de 

Nederlandse burger in de politieke instellingen vergelijkenderwijs nog 

vrij hoog is.3 In Nederland lag dat in 2014 nog net boven de 50%, terwijl 

het gemiddelde in Europa zo’n 20% lager was. De Raad voor het openbaar 

bestuur heeft er echter terecht op gewezen dat dit maar een deel van het 

verhaal is. Er zijn gevoelens van onbegrip en onbehagen tussen (Rijks)

overheid en samenleving. En uit cijfers mag dan wel blijken dat er in 

Nederland nog relatief veel vertrouwen is in het democratische systeem 

als zodanig, maar eveneens blijkt uit cijfers dat er veel kritiek is op politie

ke partijen en politici.4 Ook uit een recent rapport van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau blijkt dat er onder Nederlanders veel kritiek is op 

gekozen politici en dat er grote steun is voor meer inspraak van burgers 

en meer directe democratie (o.a. referenda over belangrijke kwesties, het 

kiezen van burgemeesters).5 Verder zijn er nog de onderzoeken die er op 

wijzen dat het vertrouwen in de bestaande politieke instituties vooral be

staat bij hoger opgeleiden, en dat zij ook degenen zijn die daarin partici

peren, terwijl de kloof in beide opzichten met de lager opgeleiden steeds 

groter is geworden. Bovens stelt daarom dat er in Nederland sprake is van 

een ‘diplomademocratie’.6 Los hiervan zijn er objectief waarneembare ver

schijnselen die zorgen baren ten aanzien van de legitimiteit van het poli

tieke systeem. Allereerst is er een dalende opkomst bij verkiezingen.7 Een 

andere indicator van de ontevredenheid van burgers met de representatie

ve democratie en de beslissingen die het produceert is de volatiliteit van 

het electoraat. Wereldwijd zijn ‘voters adrift’, een term die gemunt werd 

door Andeweg.8 En in Nederland zijn de kiezers zeker op drift geslagen. 

Kiezersvoorkeuren lijken per verkiezing dramatisch te veranderen. Dat 

heeft onder andere als resultaat dat de in Nederland gebruikelijke coalitie

kabinetten, anders dan in het verleden, onder extreme spanning staan. 

Datzelfde fenomeen doet zich tegenwoordig eveneens vaak voor in het de

centrale bestuur, dat zich ook in toenemende mate geconfronteerd weet 

met zeer gefragmenteerde volksvertegenwoordigingen.

 Het gevolg van dit alles is dat de representanten van de representatieve 

democratie op zoek zijn naar manieren om het vertrouwen van de burger 

te (her)winnen. Zoals ik al eens eerder heb betoogd behoren vraagstuk

ken van legitimiteit (van instituties, bevoegdheden en procedures) tot de 

kernvraagstukken van het staatsrecht en zijn beoefenaren.9 Met de loutere 

studie en doordenking van het positieve recht kunnen deze niet worden 

opgelost. Historisch, maar vooral sociaalwetenschappelijk onderzoek 

levert hier een bijzonder nuttige voedingsbodem op voor meer staats

rechtelijke reflecties. Daar zal ik dan ook in dit wetenschappelijke essay 

veelvuldig gebruik van maken.
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Op hoofdlijnen zal ik allereerst schetsen welke pogingen er, in het bijzon

der in Nederland zijn en worden ondernomen om de legitimiteit van het 

vigerende representatieve stelsel te ondersteunen en te versterken. 

Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de introductie van vormen 

van directe democratie en weerstand die dit ontmoet vanuit de vertegen

woordigers van de representatieve democratie. Van recenter datum zijn de 

experimenten met de introductie van vormen van wat genoemd wordt de 

‘deliberatieve democratie’. Ook daar zal blijken dat het de vertegenwoordi

gers van het representatieve stelsel moeite kost om met de resultaten 

ervan om te gaan.

Duidelijk wordt dat de zoektocht naar vertrouwen, naar legitimiteit, al de

cennia gaande is, maar dat deze in Nederland niet of nauwelijks tot aan

passing van het democratisch stelsel heeft geleid. Een deel van de verkla

ring hiervoor is gelegen in het fenomeen dat de instituties van de repre

sentatieve democratie wel de burger dichter bij hun werk willen 

betrekken, maar niet bereid zijn tot afstaan van macht, laat staan van be

voegdheden. Vaak wordt daarbij als argument gebruikt dat ons constituti

onele bestel nu eenmaal uitgaat van het primaat van het vertegenwoordi

gende stelsel. Of aan deze argumentatie enige betekenis moet worden ge

hecht is een apart punt van bespreking. Bij dit alles gaat het mij niet om 

een confrontatie met het principe van de representatieve democratie als 

zodanig met andere, vaak meer directe vormen van democratie. Het re

presentatieve stelsel heeft zijn waarde bewezen en staat ook wat mij be

treft als uitgangpunt bij de inrichting van de democratie niet ter discus

sie. Mijn betoog wil vooral duidelijk maken dat de vertegenwoordigers van 

de instituties van de representatieve democratie meer ruimte moeten 

bieden voor de betrokkenheid van de burger bij de besluitvorming, ten

einde de legitimiteit van de besluitvorming te versterken, maar dat ze 

daar – ten onrechte – veel moeite mee hebben.

1. Pogingen om de opkomst te verbeteren

Niet alleen wetenschappers maar ook volksvertegenwoordigers zien de 

opkomst als een belangrijke indicator voor legitimiteit. Het is dan ook 

niet verbazingwekkend dat veel van hun inspanningen gericht zijn op het 

verhogen van de opkomsten. Dat leidt tot veel van wat wel aangeduid 

wordt met ‘electoral engineering’. Op wereldwijde schaal is dat een favo

riet tijdverdrijf. En dat is ook heel begrijpelijk. Immers, er is niet zoiets 

als een perfect kiesstelsel dat volledig tegemoet komt aan de wensen van 

regeerders, administraties, volksvertegenwoordigers en burgers.10 In veel 

gevallen zijn de veranderingen van het kiesstelsel gericht op het 
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verbeteren van de representativiteit, bijvoorbeeld van minderheden, etni

sche groeperingen, vrouwen etc. Een bekend voorbeeld van ‘electoral en

gineering’ op het Europese continent vormt Spanje, waar allerlei kiesrech

telijke constructies zijn verzonnen om de separatistische gevoelens in 

Baskenland en Catalonië tegemoet te komen.11 Naar NieuwZeeland wordt 

vaak als eerste gewezen als het gaat om de inrichting van een kiesstelsel 

dat de representatie van een bepaalde etnische groepering mogelijk wil 

maken; in dat land is een aantal parlementszetels gereserveerd voor de 

oorspronkelijke bewoners, de Maori’s.12 De laatste jaren zien we vooral op 

het Afrikaanse continent dat getracht wordt door constitutionele en elec

torale hervormingen de participatie van etnische, religieuze minderhe

den, vrouwen, gehandicapten en jeugdigen aan de verkiezingen te verster

ken, bijvoorbeeld door ook voor hen zetels te reserveren.13 Op die manier 

wordt natuurlijk vooral geprobeerd de legitimiteit van de statelijke institu

ties te verbeteren.

Hiervoor ging het vooral over de versterking van de diversiteit van de op

komst, waarmee uiteraard in veel gevallen ook getracht wordt de opkomst 

onder de desbetreffende groepen te bevorderen. In Nederland zijn er re

centelijk ook voorstellen gedaan louter gericht op het getalsmatig verho

gen van de opkomst. Zo pleitte Van der Kolk in 2015 in dit periodiek voor 

de invoering van een opkomstplicht omdat daarmee de democratische 

rechtsstaat in stand zou kunnen worden gehouden.14 Duchateau heeft zijn 

reactie op deze bijdrage de terechte en m.i. veelzeggende titel gegeven 

‘Legitimatie kun je niet afdwingen’.15 Wat mij betreft geven ‘thuisblijvers’ 

bij verkiezingen ook een waardevol signaal af aan de vertegenwoordigers 

van het representatieve stelsel, namelijk dat zij nog duidelijker moeten 

maken dat hun beslissingen, en de ondersteuning daarvan door de 

burger, er daadwerkelijk toe doen. In dat licht bezien is het niet zo ver

wonderlijk dat er maar weinig Nederlandse politieke partijen pleiten voor 

de herinvoering van de in 1970 afgeschafte opkomstplicht.16 Alleen de 

Socialistische Partij heeft dat de afgelopen decennia wel eens gedaan.17 

Versterking van de legitimiteit van het waterschapsbestuur was recente

lijk een duidelijke reden voor de wetgever om de waterschapsverkiezingen 

te combineren met die van de Provinciale Staten. De waterschapsverkie

zingen in 2008, die voor het eerst werden gehouden op basis van een lijs

tenstelsel en evenredige vertegenwoordiging, vergelijkbaar met dat van de 

verkiezingen van algemeen vertegenwoordigende organen ex artikel 4 Gw 

hadden tot een opkomst van niet meer dan 24% geleid, hetgeen al snel 

een discussie op gang bracht over de legitimiteit van de waterschappen als 

zodanig. Aanvankelijk leek de gedachte uit te gaan naar een combinatie 

met gemeenteraadsverkiezingen,18 maar uiteindelijk werd besloten de wa

terschapsverkiezingen gelijktijdig te houden met die van de Provinciale 
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Staten. En inderdaad leidde dat tot een aanmerkelijk hogere opkomst in 

2015, zelfs tot bijna een verdubbeling. Bij dit kunstmatige opkrikken van 

de opkomst kan men echter de nodige aarzelingen hebben; er is sprake 

van een voor Nederlandse begrippen unieke ‘nationalisering’ van de ver

kiezingen, en ook het vergeleken met andere verkiezingen bijzonder hoge 

percentage van 3,4% blanco stemmen19 geeft te denken.

Zorgen over de dalende opkomt bij verkiezingen, met name die onder jon

geren, hebben geleid tot een discussie over de verlaging van de kiesge

rechtigde leeftijd tot 16 jaar. In Nederland zijn daar D66 en GroenLinks 

al langere tijd voorstander van.20 Staatssecretaris Bijleveld heeft daar in 

2010 een verkennende studie naar laten verrichten. Daaruit blijkt dat 

waar internationaal in de academische wereld en de politieke werkelijk

heid het debat over verlaging wordt gevoerd er tal van argumenten in stel

ling worden gebracht, zoals dat van de universaliteit (ieder mens moet 

zoveel mogelijk etc.) en dat van de consistentie (als je op die leeftijd brom

mer mag rijden of – zoals in sommige landen het geval is – als je op die 

leeftijd militair mag worden, mag trouwen, alcohol mag gebruiken..). In 

het kader van dit artikel is vooral het argument van belang dat een verla

ging van de kiesgerechtigde leeftijd de opkomst bevordert, niet alleen op 

korte termijn, maar zeker ook op de langere termijn, omdat het de belang

stelling voor politiek op jeugdige leeftijd versterkt, dat dit vervolgens de 

kans dat men gaat stemmen vergroot en dat vergoot weer de kans dat men 

blijft opkomen bij verkiezingen op latere leeftijd.21 Van der Kolk en Aarts 

hebben aarzelingen bij de wetenschappelijke houdbaarheid van deze be

weringen en verder geven zij aan dat in de landen waarin er daadwerkelijk 

een verlaging is doorgevoerd de opkomst onder deze jongeren niet bijzon

der hoog is en dat er zeker geen onderzoek is dat uitsluitsel biedt over de 

lange termijn effecten.22 De resultaten van deze studie gaven de staatsse

cretaris in ieder geval geen aanleiding om met wijzigingsvoorstellen te 

komen.23 In een aantal buitenlanden blijft het enthousiasme voor verla

ging van de kiesgerechtigde leeftijd echter groot. Zo mochten in 2014 ook 

16 en 17jarigen meebeslissen in het Schotse referendum over het verla

ten van het Verenigd Koninkrijk.24 Het Europees Parlement heeft eind 

2015 een Resolutie aangenomen waarin ook wordt gepleit voor verlaging 

van de kiesgerechtigde leeftijd, uit zorg over de dalende opkomst en 

gebrek aan interesse onder de jeugd voor Europese kwesties.25

Het voorgaande geeft een beeld van een representatieve democratie die, 

ook in Nederland, via bevordering van de opkomst op zoek is naar verster

king van haar legitimiteit, of op zijn minst haar legitimiteit wil behouden. 

In dat verband nog een laatste wapenfeit voor Nederland. Wij zijn tamelijk 
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uniek in het bieden van de mogelijkheid om te kunnen stemmen bij vol

macht. Daar wordt ook ruim gebruik van gemaakt; bij verkiezingen wordt 

ca. 11% van de stemmen bij volmacht uitgebracht. Herhaaldelijk heeft de 

OVSE zich kritisch uitgelaten over het gebruik van volmachten. Men ziet 

risico’s voor het stemgeheim en het principe van ‘one man, one vote’. Ook 

wordt gewezen op het gevaar van fraude en misbruik.26 Wijziging van de 

bestaande regeling is echter tot op heden in Nederland nooit serieus over

wogen. Niet alleen omdat er nauwelijks bewijs is voor grootschalig mis

bruik en fraude, maar vooral omdat belangrijk wordt gevonden zoveel mo

gelijk kiezers in staat te stellen om aan de verkiezingen deel te nemen, 

ook omdat dit bijdraagt aan de legitimiteit van de gekozen volksvertegen

woordigingen en vertegenwoordigers.27 

2. Introductie van vormen van directe democratie

Maatregelen ter bevordering van de opkomst bij de verkiezing van alge

meen vertegenwoordigende organen, zeker als deze vooral technischjuri

disch zijn ingestoken hebben toch vooral het karakter van symptoombe

strijding. Ze leveren niet of nauwelijks een bijdrage aan de (materiële) le

gitimiteit van de besluitvorming. Vandaar dat er gezocht wordt naar 

alternatieven, waarbij in veel gevallen met name gekeken wordt naar de 

versterking van de betrokkenheid van de burger bij de besluitvorming.

Een van de meest bekende, en tegelijk een van de meest directe instru

menten om burgers meer zeggenschap te geven in overheidsbestuur, is 

vanzelfsprekend het referendum. Er zijn wetenschappers die claimen dat 

dit type van directe democratie op een wereldwijde schaal toeneemt. En 

vooral de recente uitbarstingen van populisme lijken de aandacht te rich

ten om het inrichten van – wat wel genoemd wordt – ‘meer inclusieve 

procedures’, zoals het referendum. Onderzoek 28 laat zien dat er vanaf de 

jaren negentig van de vorige eeuw sprake is van een wijdverbreide trend 

in de richting van institutionele veranderingen waarbij constituties en 

wetgeving worden ‘opengebroken’, in de zin dat wordt erkend dat bepaal

de beslissingen direct genomen kunnen of zelfs moeten worden door bur

gers en niet door hun vertegenwoordigers. Allerlei soorten van referenda 

worden mogelijk gemaakt, maar ook de directe verkiezing van ambtsdra

gers, zoals burgemeesters.

Interessant is de grote kloof tussen burgers en de ‘bewoners’ van de repre

sentatieve democratie als het gaat om de steun voor vormen van directe 

democratie. Onderzoek in de VS, Australië en Europa laat zien dat dat er 

veel steun is onder de bevolking voor directe democratie, ingegeven door 
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een wantrouwen jegens het openbaar bestuur, jegens politici die niet aan 

de wensen van de bevolking tegemoet komen en het geloof dat de burger 

de plicht heeft om scherp op het bestuur te letten.29 Ook in Nederland is 

de steun voor referenda de laatste decennia onverminderd (zeer) hoog ge

bleven. Opvallend is echter wel dat in de jaren zeventig van de vorige 

eeuw de steun vooral gevonden werd bij aanhangers van D66 en de voor

lopers van GroenLinks. Tegenwoordig is deze vooral te vinden bij de kie

zers van de SP en de PVV, terwijl de steun onder D66 en 

GroenLinksaanhangers licht respectievelijk sterk is gedaald. Was het refe

rendum in het verleden dus vooral populair bij partijen die een verdieping 

van de democratie nastreefden, ‘nu willen voorstanders vooral afrekenen 

met politici’,30 maar een constante is wel dat het referendum vooral popu

lair is bij de kiezers van partijen die zich afficheren als protest of vernieu

wingspartijen. Het referendum past in kritiek op de gevestigde politieke 

orde, aldus het SCP.31

Aan de andere kant zijn er diegenen die een groot geloof houden in gede

legeerde, representatieve democratie. Hun voornaamste argumenten zijn 

dat gewone burgers niet zo goed geïnformeerd zijn, de noodzakelijke 

kennis ontberen, dat ze hun inzichten niet getoetst en verbeterd hebben 

in een proces van overleg en discussie, etc.32 Vanzelfsprekend zijn de gelo

vigen in de representatieve democratie vooral ook te vinden in representa

tieve organen, zoals de beide kamers van het Nederlandse parlement.33 

Dus het is dan ook niet verwonderlijk dat in Nederland dezelfde terug

houdendheid ten aanzien van vormen van directe democratie teruggevon

den kan worden. Er zijn er zelfs die argumenteren dat uit het feit dat de 

Nederlandse Grondwet alleen vormen van representatieve democratie 

noemt geconcludeerd moet worden dat er sprake is van een constitutio

neel primaat of inherente superioriteit van de representatieve democratie 

en dat iedere poging tot introductie van een vorm van directe democratie 

in strijd met de Grondwet zou zijn. Dat was de voornaamste reden voor 

senator Wiegel om in 1999 tegen het voorstel tot grondwetsherziening te 

stemmen dat het mogelijk maakte om correctieve, decisieve referenda te 

houden. Hij was de enige senator van zijn partij die tegen stemde, maar 

het was een stem met een enorm effect, omdat het betekende dat het 

voorstel niet de vereiste twee derde meerderheid in tweede lezing wist te 

verkrijgen.34 Dat betekende niet dat het stil werd rond het referendum. 

Wat volgde was een voortdurend (grond)wettelijk geploeter om toch maar 

bepaalde vormen van referenda in Nederland te kunnen introduceren.35 

We hadden een Tijdelijke Referendumwet en in 2005 zelfs een raadple

gend referendum dat op initiatief van Tweede Kamerleden werd gehouden 

op basis van een wet die alleen met dat ene specifieke doel, het raadplegen 

van de kiezers over ‘de Europese Grondwet’, in het leven was geroepen. 
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Na dat referendum leek het enthousiasme voor het creëren van een per

manente voorziening voor het houden van nationale referenda niet erg 

groot. Maar op 1 juli 2015 zagen we dan toch de inwerkingtreding van de 

Wet raadgevend referendum (Wrr), na een parlementaire behandeling die 

maar liefst tien jaar (!) duurde. Tekenend voor het voortgezette ongemak 

van de instituties van de representatieve democratie met de introductie 

van het referendum is het feit dat de Eerste Kamer nog op het allerlaatste 

moment de invoering van een opkomstdrempel wist af te dwingen.36 

Daarmee werd een merkwaardig, voor een consultatief referendum we

zensvreemd, element geïntroduceerd. Immers, een referendum is consul

tatief, of het is het niet. Het introduceren van een opkomstdrempel ter be

paling van de ‘geldigheid’ van een advies, wekt de indruk dat er toch 

sprake zou kunnen zijn van enige binding. De Raad van State oordeelde 

dan ook terecht negatief over het voorstel.37 Toch werd deze drempel opge

nomen in de wet, hetgeen in aanloop naar en ook na afloop van het eerste 

referendum dat op basis van deze wet op 6 april 2016 werd gehouden over 

het Associatieverdrag van de EU met de Oekraïne leidde tot verhitte dis

cussies, ook omdat het voorstanders van het verdrag voor een ongemakke

lijke strategische keuze plaatste. Immers, opkomen en vóór stemmen zou 

een eventuele meerderheid van tegenstemmers extra legitimiteit kunnen 

geven. Het is te hopen dat de aangekondigde evaluatie38 van het eerste re

ferendum op basis van de Wrr in ieder geval leidt tot afschaffing van deze 

ongelukkige drempel.

De minister van BZK, Plasterk, toonde zich bij de totstandkoming en de 

uitvoering van de Wrr ook geen warm voorstander van het referendum. 

In Kamerdebatten gaf hij te kennen dat hij het referendum vooral zag in 

termen van een ‘noodremprocedure’39 en in lijn daarmee legde hij een 

advies van de Kiesraad 40en later van de Adviescollege toetsing regeldruk 

(Actal) om de indiening van verzoeken op digitale manier mogelijk te 

maken terzijde,41 omdat daarmee de drempel om een referendum te 

houden zou worden verlaagd. De minister hield vast aan de gedachte dat 

ondersteuningsverklaringen moesten worden voorzien van een ‘natte 

handtekening’. En dat terwijl onder verantwoordelijkheid van de minister 

juist een beleid in gang werd gezet om het digitale verkeer tussen over

heid en burger op allerlei wijzen te faciliteren.42 Aangezien er niet zoiets 

bestaat als het ‘Nederlands natte handtekeningenregister’ op basis waar

van controles zouden kunnen worden verricht, sterker nog, de Wrr in arti

kel 45, de verantwoordelijke instantie, de Kiesraad, slechts opdroeg om te 

controleren of er een handtekening op het ondersteunende verzoek stond, 

en niet of deze ‘echt’ was, werd er ruimte geschapen voor een particulier 

initiatief waarbij een app werd ontwikkeld die de indiening van inleiden

de en definitieve verzoeken vergemakkelijkte. Daarmee werd 
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waarschijnlijk een tegengesteld effect bereikt dan dat wat de regering voor 

ogen had, en wat waarschijnlijk het gevolg zou zijn geweest van indiening 

van ondersteunende verzoeken via DigiD.

Hoe dan ook, bovenstaande is m.i. illustratief voor de wijze waarop veel 

vertegenwoordigers van de representatieve democratie kijken naar het re

ferendum; niet als een welkome aanvulling, maar als een bedreiging, zo 

niet aantasting van de eigen positie. De gekozen constructie, namelijk die 

van een correctief referendum helpt hier ook niet echt mee. Het risico van 

een ‘tikopvingers’ is levensgroot, zeker als kabinet en (meerderheid van 

de) volksvertegenwoordiging niet in staat of bereid zijn om hun initiële 

keuze in de referendumcampagne voluit te verdedigen.

3. Deliberatieve democratie

In het licht van de wijdverbreide ontevredenheid over het functioneren 

van de representatieve democratie is er een toenemende belangstelling 

ontstaan voor de theorie en de praktijk van de zogenaamde deliberatieve 

democratie. Die belooft een meer betrouwbare en legitieme vorm van po

litieke autoriteit, beter geïnformeerde beslissingen en een meer actieve 

uitoefening van burgerschap.43 In de politieke wetenschappen bestaat er 

eigenlijk al een tweetal decennia grote aandacht voor dit fenomeen.44 De 

staatsrechtwetenschap heeft tot dusver, zeker in Nederland, relatief 

weinig belangstelling getoond voor de deliberatieve democratie. Met het 

verschijnen in 2013 van het pamflet van David Van Reybrouck, getiteld: 

‘Tegen verkiezingen’ is daar ontegenzeggelijk verandering in gekomen.45 

Er wordt inmiddels op bescheiden schaal over gepubliceerd,46 en – mis

schien nog wel belangrijker – er wordt mee geëxperimenteerd op lokaal 

niveau met (financiële) steun van het ministerie van BZK.47 In navolging 

van het in 2011 in België uitgevoerde experiment wordt veelal gesproken 

over experimenten met een ‘G1000’, maar het gaat om vormen van deli

beratieve democratie die algemeen meer bekend zijn onder aanduidingen 

als ‘burgerforum’, ‘burgertop’ of ‘burgerjury’.48

Voor degenen die er nog niet mee vertrouwd zijn: een burgerjury kan vele 

vormen aannemen maar in de kern bestaat deze uit een at random sa

mengestelde groep van burgers die samenkomen om te beraadslagen over 

een bepaalde onderwerp, waarbij het kan gaan om een beleidsagenda of 

een keuze uit specifieke beleidsopties.49 Gedurende een aantal dagen, 

weken, of zelfs maanden worden de deelnemers blootgesteld aan infor

matie, en horen ze getuigen, die geselecteerd zijn vanwege het feit dat ze 

deskundig zijn op een bepaald onderwerp of omdat ze representanten zijn 

van de belangen die door een potentieel besluit worden geraakt. Via 
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getrainde moderatoren die faire procedures moeten garanderen worden 

de juryleden in de gelegenheid gesteld om de getuigen te horen, en om 

nieuwe informatie en nieuwe getuigen te vragen. Na een proces van deli

beratie nemen de juryleden een beslissing of doen zij aanbevelingen. Het 

orgaan dat de burgerjury heeft ingesteld (minister, kamer, gemeenteraad) 

wordt geacht op de uitkomsten te reageren, hetzij door conform te hande

len of door uit te leggen waarom men het niet eens is met de uitkomsten.

Er wordt vaak gezegd dat vormen van deliberatieve democratie een be

langrijke rol hebben te vervullen in de ontwikkeling van ‘actief burger

schap’. Zij maken het mogelijk om ervaringen en oordelen in het publieke 

domein te brengen die er vaak van buitengesloten blijven, en daarmee 

ook de kwaliteit van de besluitvorming versterken.

Waar een burgerjury is ingesteld en de verantwoordelijke overheidsorga

nen daadwerkelijk op een actieve manier reageren op de resultaten ervan, 

wordt de democratische legitimiteit van het besluitvormingsproces ver

groot. Maar er is ook een groot risico. Wanneer beleidsmakers alleen aan 

‘cherrypicking’ doen, vooral onpopulaire beslissingen laten valideren 

door dit soort fora, of alleen selectief in de aanbevelingen winkelen, dan 

is de kans dat zij het wantrouwen in politiek en politici vergroten alleen 

maar groter. 50 

De deliberatieve democratie lijkt iets nieuws, maar in feite hebben wij er 

in Nederland al ervaringen op nationaal niveau mee opgedaan. In 2006 

stelde namelijk de minister van Binnenlandse Zaken een Burgerforum 

kiesstelsel in. Dit forum kwam na decennia van debat over de noodzaak 

van electorale verandering, en na een politieke crisis onstaan doordat 

D66minister De Graaf, verantwoordelijk voor de introductie van de geko

zen burgemeester én een nieuw kiesstelsel, de grondwetsherziening voor 

het deconstitutionaliseren van de aanwijzing van de burgemeester niet 

door de Eerste Kamer heen wist te loodsen. Gedurende de kabinetscrisis 

werd ook duidelijk dat het verkrijgen van een meerderheid in beide 

kamers voor de wijzingen van het kiesstelsel problematisch zou worden. 

Minister De Graaf trad daarop af. Vervolgens werd er naar een oplossing 

gezocht om de coalitie te lijmen. Die lijm werd, zoals zo vaak in 

Nederland, gevonden door de problematiek buiten de politiek te plaatsen. 

Meestal wordt er dan een commissie ingesteld. Nu werd er een unieke op

lossing gevonden; er werd een burgerforum ingericht.

Honderdveertig Nederlandse burgers, at random bij elkaar gezocht, varië

rend van kapsters tot wiskundigen werd gevraagd om gedurende negen 

maanden samen te werken om de verschillende varianten van kiesstelsels 

te bestuderen en om met een voorstel te komen voor de beste wijze om de 

Tweede Kamer te kiezen. Het finale voorstel was niet erg revolutionair. 
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Dat was natuurlijk ook in zekere zin te verwachten: als je een forum sa

menstelt met een evenredige vertegenwoordiging van alle delen van de 

bevolking, dan krijg je ook een ‘evenredig resultaat’. Wat je erin stopt, 

krijg je er ook uit. Dus het antwoord op de vraag: wat is het beste kiesstel

sel voor Nederland? luidde:…het huidige!, maar wel met een interessante 

aanpassing, namelijk het bieden van de mogelijkheid aan de kiezer om op 

een lijst, ofwel een kandidaat van zijn keuze te stemmen. Doordat het 

Burgerforum ook de voorkeurdrempel wilde afschaffen zou in dat geval 

de voorkeurstem meer gewicht krijgen.51 In theorie zouden de voorstellen 

het belang van politieke partijen reduceren, althans hun invloed op de 

personele samenstelling van de Tweede Kamer. Dus het was niet verba

zingwekkend dat politieke partijen, vertegenwoordigd in de Kamer, niet 

stonden te juichen toen de voorstellen werden gepresenteerd.52 

Veelzeggend is dat de Tweede Kamer het zelfs lastig vond om de tijd te 

vinden om de voorstellen van het Burgerforum te bespreken. Uiteindelijk 

gaf zowel de Kamer als de regering de voorstellen geen serieuze overwe

ging en er kwam dan ook niets uit. En het hoeft geen betoog, de leden 

van het Burgerforum waren zeer teleurgesteld over de gang van zaken.53

Niettemin, sommige Tweede Kamerleden bleken enthousiast over het in

strument van een burgerforum. Ze vroegen zelfs om een ‘Charter voor 

burgerparticipatie’.54 Maar het eerste dat ze daarin bevestigd wilden zien 

was het primaat van de vertegenwoordigende democratie. De regering 

heeft daar vervolgens lange tijd op gestudeerd en concludeerde uiteinde

lijk dat er geen noodzaak was voor een dergelijk Handvest, omdat er al 

voldoende houvast zou worden geboden door de handreikingen voor 

Inspraak Nieuwe Stijl en Guiding Principles van de OESO.55

In 2012 heeft IJsland geëxperimenteerd met een herziening van de 

Grondwet op een deliberatieve manier.56 Dit proces kende drie originele 

elementen. De eerste was een zogenaamd Nationaal Forum, bestaand uit 

een demografisch representatief minipubliek van 950 burgers dat quasi at 

random was samengesteld. Dat kwam gedurende één dag bij elkaar en 

werd gevraagd om een lijst op te stellen van principes en waarden die het 

graag in de IJslandse Grondwet opgenomen zou zien worden. Deze bur

gers kwamen onder andere met mensenrechten, democratie, transparan

tie, publiek eigendom van natuurlijke bronnen en, niet al te verbazing

wekkend, een sterker gereguleerde financiële sector. Een tweede meer  

ongebruikelijk element was een constitutionele assemblee van 25 grond

wetopstellers geselecteerd uit een groep van 522 burgers waaruit met 

opzet politici waren geweerd. Los daarvan was het een uitgebalanceerd 

gezelschap. Ze kwamen vaak bij elkaar in voor het publiek toegankelijke 

bijeenkomsten die ook werden gefilmd. Ze produceerden twaalf 
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ontwerpen, die opengesteld werden voor commentaar via sociale media 

zoals twitter en facebook, en email en gewone post. Dit, wat werd ge

noemd, ‘het crowdsourcing moment’ leverde zo’n 3600 commentaren op. 

Vervolgens werd het voorstel als basis voor de Grondwet geaccepteerd 

door twee derde meerderheid in een referendum dat in oktober 2012 werd 

gehouden, maar uiteindelijk liep het voorstel stuk in het parlement het 

jaar daarop.

Deze uitkomst, hoewel teleurstellend, bewijst nog niet dat vormen van de

liberatieve democratie gedoemd zijn tot falen. Een van de lessen die des

kundigen trekken uit de gang van zaken is deze: probeer niet de bestaan

de representatieve instituties geheel te passeren. De leden van de consti

tutionele assemblee zagen zichzelf als outsiders die een ingegraven 

politieke elite probeerden te bestrijden. Tijdens de financiële crisis werkte 

dat wel tijdelijk, maar op de lange termijn tastte dat de legitimiteit van 

hun werk aan.57 

In dat opzicht is het interessant om ook eens te kijken naar de recente er

varingen in Ierland. De economische crisis, gevoegd bij decennia aan on

vermogen om tot constitutionele hervormingen te komen, bracht in 2011 

de instelling van de ‘Convention on the Constitution’.58 Deze bestond uit 

honderd leden, met een onafhankelijke voorzitter. 66 leden waren at 

random uit het burgerregister getrokken en 33 leden waren politici. Het 

parlement gaf hun een waslijst aan te onderzoeken onderwerpen mee, va

riërend van het kiesrecht voor het parlement, de benoemingstermijn van 

de president tot het verwijderen van godslastering uit de grondwet. De 

Convention bracht vele rapporten uit, die niet allemaal tot wijzigingen 

leidden.59 Eén spectaculair resultaat was er wel, namelijk de via een 

referendum bekrachtigde introductie van het homohuwelijk in 2015.

Enig commitment van volksvertegenwoordigers aan een eenmaal ingezet 

proces van deliberatieve democratie lijkt dus cruciaal voor het succes 

ervan. Dat blijkt ook een conclusie te zijn die we voorzichtig kunnen trek

ken uit de eerste experimenten met G1000burgertoppen op lokaal 

niveau in Nederland, althans voor zover deze de ambitie hadden de koers 

van de politiek te beïnvloeden, en dat hebben ze zeker niet allemaal.60 

Maar als die ambitie er wel is, dan moet er niet alleen volstrekte helder

heid zijn over de vraagstelling, maar ook de bereidheid van politici om 

een stap opzij te doen.61 Er lijkt wat dat betreft sprake te zijn van een zeker 

patroon: de vertegenwoordigers van de representatieve democratie worste

len met vragen als: welke ruimte kan en moet er worden gelaten voor bur

gertoppen of voor andere vormen van zogenaamde doedemocratie? En 

vooral wat te doen met de uitkomst daarvan? 
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‘Loslaten in vertrouwen’62 blijkt een buitengewoon moeizame aangelegen

heid te zijn. Dat kwam ook weer naar voren bij het functioneren van de 

Groningse ‘Dialoogtafel’, samengesteld uit vertegenwoordigers van maat

schappelijke organisaties en overheden, ingesteld om oplossingen te 

vinden voor de aardbevingenproblematiek, nadat de klassieke verticale, 

bestuurlijke aanpak niet bleek te werken en tot vergaande frustraties 

leidde. Via een op consensus gerichte aanpak wilde de overheid met deze 

Dialoogtafel nadrukkelijk het vertrouwen in de regio weer herwinnen.63 

Dat is maar ten dele gelukt, want de frustraties namen weer hand over 

hand toe toen de overheden en in het bijzonder de minister van 

Economische Zaken weer nadrukkelijk de teugels in handen namen. De 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties voelden zich 

prompt niet meer serieus genomen.64

4. Staatsrechtelijke primaten?

Hoe kan het ongemak van de instituties van de representatieve democra

tie met verdergaande betrokkenheid van de burger bij besluitvormings

processen verklaard worden? De vrees voor verlies aan zeggenschap is 

daar ongetwijfeld mede debet aan. Vaak wordt deze verhuld in het stand

punt dat er sprake zou zijn van een ‘primaat van het vertegenwoordigende 

stelsel’. In zijn algemeenheid moet men al uitkijken als er gesproken 

wordt over ‘primaten’. Al snel is dan morele superioriteit in het geding of 

zelfs normatieve superioriteit. Bestaan er staatsrechtelijk gezien ‘prima

ten’? In dat verband wordt vaak verwezen naar ‘het primaat van de poli

tiek’. Zoals wijlen Willem Witteveen al concludeerde is dat een staatsrech

telijk hoogst onduidelijke categorie.65 Men zou kunnen zeggen dat juri

disch gezien de hoogste plaats toekomt aan wat Zijlstra66 zou aanduiden 

met ‘de organen van het democratisch complex’, te weten het parlement 

in de rol van medewetgever en controleur en de regering in de rol van me

dewetgever en bestuur – de instituties die overheidsbevoegdheden uitoe

fenen waarmee richting wordt gegeven aan de behartiging van het alge

meen belang.67 Maar dat is een constatering gegeven de huidige constitu

tionele constellatie in Nederland. Het is niet een allesbepalend dominant 

uitgangspunt bij de inrichting van het staatsbestel. Dat geldt ook voor het 

vermeende ‘primaat van het vertegenwoordigende stelsel’. Wat dat betreft 

is het goed om nog eens te rade te gaan bij het Eerste rapport van de 

StaatscommissieBiesheuvel over de relatie kiezers beleidsvorming uit 

1984, waar destijds de ‘fine fleur’ van staatsrechtelijk Nederland, zowel 

academisch als departementaal, aan verbonden was. De staatscommissie 

wilde niet tornen aan het primaat van het vertegenwoordigende stelsel 
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omdat deze grote betekenis had voor kwaliteit van democratische besluit

vorming, maar volgens de staatscommissie bracht de erkenning van dit 

primaat niet mee dat men de ogen moest sluiten voor de ‘beperkingen die 

aan dit stelsel vanuit de optiek relatie kiezersbeleidsvorming inherent 

zijn.’ Vervolgens constateert de staatscommissie dat er weliswaar sprake 

is van een spanningsveld tussen referendum en volksinitiatief enerzijds 

en vertegenwoordigend stelsel anderzijds, maar ‘Dat is op zichzelf geen 

reden om deze participatievormen ontoelaatbaar te verklaren.’ 68 Op een 

andere plaats heb ik het nog sterker gesteld: alle kritiek die tot strekking 

heeft te betogen dat alternatieve participatievormen van burgers de positie 

van het parlement en de overige algemeen vertegenwoordigende organen 

uithollen, gaat eraan voorbij dat een vertegenwoordigend stelsel geen doel 

op zich is. Het is ook niet per se superieur aan andere vormen van demo

cratie. ‘Het is slechts een middel om de bevolking invloed te geven op het 

landsbestuur, idealiter om zichzelf te besturen. Zodra andere middelen 

dit doel beter realiseren, moet overwogen worden deze in te zetten.’69

5. Slotbeschouwing

De inrichting van het representatieve stelsel zoals we dit nu kennen is van 

een relatief recente datum. Pas aan het begin van de 20e eeuw werd in 

Nederland de gedachte dominant dat de legitimiteit van overheidsgezag 

vooral moest worden gevonden via de uitoefening van algemeen 

(mannen én vrouwen) kiesrecht. Gelet op de achterliggende ontwikke

ling van eeuwen zou het merkwaardig zijn als 1919 als een eindpunt van 

de geschiedenis te boek zou komen te staan. Opvallend is dan ook dat 

sinds dat jaar in Nederland eigenlijk niets wezenlijks is veranderd. We 

kiezen nog steeds slechts volksvertegenwoordigingen. Nederlandse bur

gers hebben geen rechtstreekse zeggenschap over de aanwijzing van be

stuurders en ook geen mogelijkheid om direct beslissingen te nemen over 

de overheidsbesluiten die hen raken. Dat leek ook lange tijd geen pro

bleem te zijn, omdat er een redelijke tevredenheid leek te bestaan over de 

besluiten die door de instituties van de representatieve democratie werden 

gegenereerd. Daar lijkt echter verandering in te zijn gekomen. Op wereld

wijde schaal baren de dalende opkomsten en de volatiliteit van het kie

zersgedrag grote zorgen, en dat geldt ook voor Nederland. Het organise

ren van stabiel overheidsbestuur lijkt steeds problematischer te worden. 

De representatieve democratie bevindt zich in een crisis,70 die maakt dat 

andere crises zoals de financieeleconomische of de vluchtelingencrisis 

steeds moeilijker tot een oplossing komen. Het is dus zaak om verder on

derzoek te doen naar de mogelijke oplossingen voor de 
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71  Zie bijv. Verbeet 2012.
72  Zie voor een mooi overzicht 
Hoetink 2015, p. 409436.
73  Zie de motieDuthler c.s. 
waarin wordt opgeroepen tot de 
instelling van een dergelijke 
staatscommissie Kamerstukken I 
2015/16, 34000, Q en de daarop 
volgende brief van de voorzitter 
Eerste Kamer aan de Tweede 
kamer, Kamerstukken II 2015/16, 
34430, nr. 1.
74  Van Reybrouck hekelt daarbij 
in het bijzonder de rol van de 
media. Zie p. 54 van het eerder 
aangehaalde werk.
75  Cohen 2015p. 10. Zie ook zijn 
Cohen 2016, p. 103 e.v.
76  Meer hierover Nehmelman 
2015, i.h.b. p. 8, met veel 
literatuurverwijzingen.
77  De vraag werd al eerder opge
worpen in Boogaard en Cohen 
2016, p. 1413.

legitimiteitsproblematiek. Vanzelfsprekend zal daarbij gekeken moeten 

blijven worden naar verbeteringen van het representatieve stelsel en met 

name de rol en de bijhorende instrumenten en bevoegdheden van het par

lement daarbinnen.71 Maar meer nog lijkt het van belang om de kijken 

naar de mogelijkheden die de directe en vooral de deliberatieve democra

tie lijken te bieden, en welke elementen daaruit of varianten daarvan een 

nuttig aanvulling kunnen vormen op het representatieve stelsel. Terecht 

is daar in de Eerste Kamer aandacht voor gevraagd. Als het ooit tot de in

stelling van een Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel (of iets 

dergelijks) komt, dan is te hopen dat deze niet voor de zoveelste keer gaat 

kijken naar nut en noodzaak van een tweekamerstelsel, of meer in het al

gemeen in de eigen parlementaire navel gaat staren,72 maar dat vooral de 

blik naar buiten wordt gericht, naar alternatieven voor bestaande 

instituties.73

Ondanks het feit dat niet alle ervaringen met vormen van deliberatieve 

democratie positief hebben uitgepakt is het goed dat er ook in Nederland 

verder mee wordt geëxperimenteerd omdat deze in potentie kan bijdragen 

aan versterking van legitimiteit van overheidsoptreden, omdat deze – in 

de woorden van Cohen – een wezenlijk ander perspectief biedt dan een 

democratie die functioneert op basis van verkiezingen. ‘Waar verkiezin

gen bestaan bij de gratie van het maken en zelfs uitvergroten van ver

schil,74 wordt in een deliberatieve democratie de nadruk gelegd op wat 

leden van een gemeenschap gemeenschappelijk hebben.75

Interessant lijkt mij ook om na te gaan of via vormen van deliberatieve de

mocratie oplossingen kunnen worden gevonden voor problemen waar we 

al lange tijd geen raad mee weten, zoals de gebrekkige democratische le

gitimatie van en democratische controle op WGRverbanden.76

De problemen van en met de representatieve democratie hebben dus 

zeker ook gevolgen voor de staatsrechtwetenschap. In hedendaags jargon: 

aanvaarding en aanvaardbaarheid van overheidsoptreden vormen de ‘core 

business’ van de staatsrechtbeoefening. Meer nog dan in het verleden zal 

de aandacht gericht moeten zijn op de juridische merites van aanvullin

gen en actualiseringen van het vertegenwoordigende stelsel. Diverse 

vragen springen daarbij in het oog, zoals kunnen beslissingsbevoegdhe

den worden uitgeoefend binnen vormen van deliberatieve democratie, en 

zo ja welke? Kan dat zowel op centraal als decentraal niveau? Moet daar

voor ruimte worden geboden via aanpassing van het kiesstelsel, waardoor 

volksvertegenwoordigers responsiever worden richting burgers en burger

fora?77 Dienen er eisen gesteld worden aan de samenstelling van burger

fora? En meer in het algemeen: welke (overige) eisen voortvloeiende uit 

de democratische rechtsstaat moeten er gesteld worden aan de 
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(voorbereiding van) besluitvorming door vormen van de deliberatieve de

mocratie? Daarbij kan bijv. gedacht kan worden aan openbaarheid en res

pect voor minderheden. Etc. etc. Er is dus werk aan de winkel, zeker ook 

voor de staatsrechtwetenschap.
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