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Democratie van de rede?

Burgerparticipatie en de Nederlandse constitutie

Jerfi Uzman*

1 Inleiding

1.1 Vijf voor twaalf voor de parlementaire democratie?

Het zijn merkwaardige tijden voor de beoefenaren van het staatsrecht. Onlangs 
bleek nog maar eens dat de steun voor de democratie in Nederland groot is. Op 
het hoogtepunt van de populistische golf in 2017, vlak na de Amerikaanse pre-
sidentsverkiezingen en het opzienbarende Brexit-referendum, bleek een slordige 
80 procent van de burgers vertrouwen te hebben in het functioneren van de Ne-
derlandse democratie.1 Alle reden dus voor tevredenheid. Zou men zeggen. Maar 
die tevredenheid lijkt juist ver te zoeken. In de media verschijnen regelmatig inkt-
zwarte analyses van zelfbenoemde opinieleiders die waarschuwen dat de Neder-
landse democratie op haar laatste benen loopt en dat het wachten is op een twee-
de beeldenstorm.2 De noodklok wordt niet slechts geluid door columnisten die 
er beroepsmatig een prikkelende mening op na moeten houden. Ook vanuit de 
sociale wetenschap klinken bezorgde geluiden.3 Om een politicoloog aan te halen 
die vooral als politicus faam verwierf: het is al jaren vijf voor twaalf.4 Deze ge-
voelens staan niet op zichzelf. Constitutionele somberheid is een gegeven in veel 
diepgewortelde democratieën.5 Bovendien is de gedachte dat het stelsel van repre-
sentatieve democratie niet langer aansluit bij de wensen van ‘de burger’ inmiddels 
bekende kost onder politicologen.6 In meer positieve zin is ook sprake van een ge-
wijzigde kijk op burgerschap. Illustratief is in dat verband de door het kabinet-Rut-
te II afgekondigde ‘participatiesamenleving’. Het wekt dan ook geen verbazing dat 
de staatscommissie parlementair stelsel, die dezer dagen rapporteert over de toe-
komstbestendigheid van de parlementaire democratie, mede is ingesteld vanwege 
het, in de beide Kamers van het parlement levende idee dat ‘de burger meer betrok-
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1 P. Dekker & J. den Ridder, ‘Afkeer en afzijdigheid’, in: T. van der Meer e.a. (red.), Aanhoudend 
wisselvallig – Nationaal kiezersonderzoek 2017 (te vinden op: www.dpes.nl), p. 43. 

2 Zo bijv. onlangs Paul Scheffer, ‘Ons driestroompjesland’, NRC Handelsblad, 6 januari 2018, 
p. O&D 4-6.

3 Zo bijv. P. Mair, Ruling the Void. The Hollowing of Western Democracy, Londen: Verso 2013.
4 Ed van Thijn, ‘Van partijen naar stembusakkoorden’, opgenomen in: E. van Thijn, Democratie als 

hartstocht – Commentaren en pleidooien 19661991, Amsterdam: Van Gennip 1991, p. 35-51.
5 Vgl. C. van Ham e.a. (red.), Myth and Reality of the Legitimacy Crisis, Oxford: Oxford University 

Press 2017. 
6 Zie o.a. J. Thomassen, De permanente crisis van de democratie (afscheidsrede Universiteit Twente), 
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kenheid bij beleid en politiek ambieert’.7 Die grotere betrokkenheid van burgers bij 
beleidsprocessen is het onderwerp van dit preadvies.

1.2 Probleemstelling en eerste afbakening

Nu is over het thema ‘burgerparticipatie’ al het nodige geschreven, vooral vanuit 
sociaalwetenschappelijke hoek. Ook vanuit de juridische discipline is de aandacht 
de afgelopen jaren toegenomen.8 Vooral de lokale politiek wordt als proeftuin 
voor democratische innovatie ingezet. Daar gaat dan ook de meeste aandacht 
naar uit. Het centrale niveau blijft enigszins onderbelicht.9 Dat is opvallend nu 
de betrokkenheid van de burger bij wetgeving en andere ingrijpende beleidsbe-
slissingen in de politieke belangstelling staat. Begrijpelijkerwijs gaat de aandacht 
momenteel vooral uit naar de afschaffing van het raadgevend referendum op na-
tionaal niveau.10 Organisaties als Meer Democratie proberen die afschaffing met 
alle beschikbare (en minder beschikbare) middelen tegen te houden.11 Wat de 
uitkomst van dat proces ook zal zijn, het is duidelijk dat met de afschaffing van 
het referendum op nationaal niveau, de behoefte aan andere vormen van burger-
participatie alleen maar zal toenemen.12 Het debat over burgerparticipatie heeft 
– zoveel is duidelijk – op nationaal niveau behoefte aan verbreding.

In dit preadvies richt ik mij dan ook juist op het nationale niveau. De centrale 
vraagstelling van dit preadvies valt uiteen in twee delen. Om te beginnen wordt 
geïnventariseerd welke vormen van participatieve democratie het nationale bestel 
reeds kent en op welke punten aanvulling mogelijk zou zijn. Vervolgens wordt be-
zien welke gevolgen de trend richting meer burgerparticipatie heeft voor de demo-
cratische rechtsstaat zoals wij die in Nederland begrijpen. Moeten de geschetste 
mogelijkheden tot participatie worden beschouwd als een wenselijke aanvulling 
op, of als een verzwakking van ons stelsel van representatieve democratie? Wat 
betekent participatie in het wetgevingsproces voor de rol van het parlement als 
medewetgever en voor de machtsbalans tussen de staatsmachten? En hoe verhoudt 
participatiedemocratie zich tot de Grondwet en de beginselen van de democrati-
sche rechtsstaat? Daarbij wordt het volgende traject gevolgd. Eerst wordt de maat-
schappelijke context geschetst die aan de roep om meer burgerparticipatie ten 
grondslag ligt (paragraaf 2). Vervolgens wordt gepreciseerd wat hier onder burger-
participatie wordt verstaan (paragraaf 3). In paragraaf 4 worden de belangrijkste 
participatievormen besproken. De staatsrechtelijke analyse volgt in paragraaf 5.

7 Vgl. Kamerstukken II 2015/16, 34 430, nr. 3.
8 Zie o.a. de interdisciplinaire Leids-Utrechtse bundel van G. Boogaard & A. Michels (red.), 

G1000 – Ervaringen met burgertoppen, Den Haag: Boom bestuurskunde 2016, het themanummer 
dat  RegelMaat in 2016 aan het thema burgerparticipatie wijdde (RegelMaat 2016/5), en voorts de 
nog te verschijnen Leidse dissertatie van Joost Westerweel over de juridische inpasbaarheid van 
 lokale democratische innovaties. 

9 Zie echter: L.F.M. Verhey & D.R.P. de Kok, ‘Wetgeving, democratie en de burger’, RegelMaat 2016, 
p. 340-344, en het reeds genoemde themanummer van RegelMaat, waarin het centrale niveau wel 
centraal stond.

10 Zie het wetsvoorstel Intrekking Wet raadgevend referendum, Kamerstukken II 2017/18, 34 854, 
nr. 2.

11 Zo trachtte men, vooralsnog vruchteloos, om intrekking via de rechter te voorkomen: ABRvS 
2 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:364, en Rb. Den Haag 4 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7888.

12 Vgl. o.a. de kabinetsreactie op vragen uit de Eerste Kamer: Kamerstukken I 2017/18, 34 854, C, p. 7.
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2 De context

De behoefte aan burgerparticipatie komt niet uit de lucht vallen. Ik schets daar-
om eerst de maatschappelijke context waarin de roep om burgerparticipatie heeft 
kunnen groeien. De ontwikkelingen die ik in dat verband bespreek, zijn achter-
eenvolgens: het verminderde belang van hiërarchie en formeel gezag als bron van 
legitimatie, de opkomst van deliberatieve visies op de democratie, de opkomst van 
de participatiesamenleving, gefaciliteerd door opleiding, emancipatie en techno-
logische ontwikkelingen, en een internationale trend richting participatie.

2.1 Hiërarchie en de wetgever

De Nederlandse democratische cultuur was lang te beschouwen als een bijzondere 
mix van consensus en hiërarchie. In het nuchtere en égalitaire Nederland was dat 
een kwestie van welbegrepen eigenbelang: de strijd tegen het water en de Spaanse 
Koning vereiste gemeenschappelijk overleg van zaakwaarnemers voor het collec-
tieve belang.13 Inmiddels is die culturele context veranderd. Met de ontzuiling is 
hiërarchie een besmet begrip geworden.14 Het woordje ‘onderdaan’ is uit het vo-
cabulaire van de burger verdwenen.15 De instituties spelen op die tijdsgeest in. Zij 
worden ‘responsief’ om een term te gebruiken die dezer dagen ook in het juridi-
sche discours aan populariteit wint. Samen met de opkomst van het populisme, dat 
zich kenmerkt door een afkeer van elites en instituties, zet dit alles het decor klaar 
voor een verlies aan institutioneel gezag. Dat gezagsverlies hangt samen met de 
internationale trend dat overheidsbeleid in toenemende mate gelegitimeerd wordt 
door de inhoud van dat beleid en minder door de herkomst ervan. Het enkele feit dat 
de beleidsmaker wettelijk gelegitimeerd is om regels te stellen is niet langer meer 
beslissend. Beleidsmakers moeten hun beslissingen kunnen motiveren. Gespro-
ken wordt van een culture of justification als vervanging voor de culture of authority die 
het westerse constitutionalisme lange tijd domineerde.16 Deze onthiërarchisering 
van de samenleving heeft gevolgen voor de rol van de wetgever. Vanaf de jaren ne-
gentig is de terugtred van de wetgever niet alleen een maatschappelijk feit, maar 
ook een expliciet politiek doel. ‘Den Haag’ komt synoniem te staan voor bureau-
cratie, ‘politieke spelletjes’ en een gebrek aan maatwerk. Het wordt, kortom, tijd 
dat de burger het heft in eigen handen neemt.

2.2 Deliberatieve democratie

De afkeer van ‘Den Haag’ uit zich ook in een afkeer van ‘politiek’ en dan vooral van 
partijpolitiek. De gedachte ontstaat dat politieke spelletje en polarisatie in de weg 
staan aan bedachtzaam beleid. Gecombineerd met de terugtocht van hiërarchie 
als legitimatiebron, ontstaat er ruimte voor een alternatieve kijk op de democratie: 

13 F. Hendriks, Vitale democratie, Amsterdam: Amsterdam University Press 2006, p. 176-180.
14 H. Daalder, Van oude en nieuwe regenten – Politiek in Nederland, Amsterdam: Bert Bakker 1995, p. 253.
15 D.J. Wolfson, Transactie als bestuurlijke vernieuwing. Op zoek naar samenhang in beleid en uitvoering 

(publicatie WRR), Amsterdam: Amsterdam University Press 2005, p. 46.
16 Vgl. o.a. D. Dyzenhaus, ‘The Legitimacy of Legality’, Toronto Law Journal 1996, p. 129-180.
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de deliberatieve democratie.17 Daarin is het uitgangspunt dat men het beste kan 
regeren door discussie en niet door electorale meerderheden.18 Overleg, participa-
tie, een open mind zijn de sleutelbegrippen. De gedachte is dat het beleid dat uit het 
deliberatieve proces voortvloeit, mits aan wat basisvoorwaarden is voldaan, rijker 
is en op meer draagvlak kan rekenen dan in het klassieke model.19 Het idee van 
deliberatieve democratie kan worden beschouwd als invulling van en als aanvulling 
op de representatieve democratie. In het eerste geval gaat het om de deliberatie-
ve functie van parlementen en politieke partijen, van rechterlijke toetsing en van 
adviesorganen. Deliberatieve democratie kan echter ook verder gaan en worden 
opgevat als een aanvulling op, of zelfs een (gedeeltelijke) vervanging van het stelsel 
van representatieve democratie. Ze voorziet dan in vormen van overleg die het tra-
ditionele model van de vertegenwoordigende democratie onbekend zijn zoals de 
burgerjury, de burgertop, deliberatieve peilingen of online discussiefora.

2.3 De participatiesamenleving

Ik stipte reeds aan dat de burger zichzelf niet meer beschouwt als de klassieke 
onderdaan waarvan de Rijkswet op het Nederlanderschap nog altijd spreekt.20 
Ook beleidsmakers spreken niet langer over de burger als iemand die verzorging 
behoeft. Integendeel. De verzorgingsstaat is als ideaal ingeruild voor de ‘partici-
patiesamenleving’, of – zoals bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving 
het omschrijft – de ‘energieke samenleving’: een samenleving met een ongekende 
reactiesnelheid, leervermogen en creativiteit, bestaande uit burgers die zelf aan de 
slag willen.21 Men zou er als burger bijna van blozen. Duidelijk is dat dergelijke 
noties veelal gericht zijn op de doe-democratie en op zelfredzaamheid van de bur-
ger. Men denke dan aan initiatieven als het Right 2 Challenge (R2C) dat erop gericht 
is de burger weer op eigen benen te doen staan.22 Om deze vorm van burgerpar-
ticipatie gaat het mij in dit preadvies niet. De participatiesamenleving heeft echter 
ook een kant die de democratie rechtstreeks raakt. Bij deze beleidsbeïnvloedende bur-
gerparticipatie gaat het kortgezegd om projecten en initiatieven die ervoor moeten 
zorgen dat de burger meer invloed kan uitoefenen op het beleid van een instantie.

2.4 Onderwijs en technologie

De actieve, mondige burger die de participatiesamenleving veronderstelt, moet 
over de middelen beschikken om die rol waar te maken. Modern democratisch 
burgerschap vereist bijvoorbeeld aanzienlijke cognitieve vermogens om in een 
complexe wereld en een drastisch toenemende hoeveelheid informatie tot een af-

17 Zie voor de historische ontwikkeling: J. Bohman, ‘The coming of age of deliberative democracy’, 
Journal of Political Philosophy 1998, p. 400-425.

18 T. Akkerman, ‘Democratisering in perspectief. De deliberatieve democratie’, in: E.R. Engelen 
& M. Sie Dhian Ho (red.), De staat van de democratie. Democratie voorbij de staat (WRR-verkenning), 
Amsterdam: Amsterdam University Press 2004, p. 285-306, op p. 291.

19 Hendriks 2006, p. 133.
20 Zie o.a. art. 8 lid 2 RWN.
21 M. Hajer, De energieke samenleving – Op zoek naar een sturingsfilosofie voor een schone economie, Den 

Haag: Planbureau voor de Leefomgeving 2011, p. 9. 
22 Vgl. Esmée Driessen, De juridische knelpunten bij de uitvoering van het Right to Challenge in het sociaal 

domein (scriptie UM), 2017, p. 25-29 (als topscriptie gepubliceerd op de website van het NJB). 
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gewogen standpunt te kunnen komen.23 In dat verband valt te wijzen op de sterke 
onderwijsexpansie in de afgelopen eeuw.24 Bovendien veronderstelt participatie 
communicatie, zowel tussen burgers onderling als met de overheid. Technologi-
sche ontwikkelingen maken dat mogelijk. Internet faciliteert formele participatie-
kanalen (zoals internetconsultatie) maar ook informele invloed op het politieke 
proces. Sociale media vormen een belangrijke informatiebron voor groepen die 
lange tijd niet door de traditionele media bereikt werden.25 Voor burgers die zich 
traditioneel minder in het publieke debat mengen is de like-knop van Facebook een 
geliefde vorm van politieke communicatie. Online platforms worden daarnaast in 
toenemende mate ingezet om invulling te geven aan het petitierecht of om hand-
tekeningen op te halen voor een referendum.

2.5 Internationale context

De opkomst van burgerparticipatie is geen zuiver Nederlandse ontwikkeling. In 
veel westerse landen gaat de trend duidelijk richting alternatieve democratiecon-
cepten. Het internationale staatsrecht raakt niet uitgepraat over het IJslandse ex-
periment met constitutional crowdsourcing. In landen als Canada en Ierland adviseer-
den burgerfora over constitutionele hervormingen en in België maakte David van 
Reybrouck de geesten rijp voor de eerste G1000 die in 2011 plaatsvond.26 Die trend 
zet zich door in verdragsrecht en internationale soft law. In die categorie kan wor-
den gedacht aan de Guidance Note on United Nations Assistance to Constitution Making 
Processes van de VN-Secretaris-Generaal, waarin publieksconsultatie expliciet 
wordt genoemd als onderdeel van het totstandkomingsproces van grondwetten en 
participatie gekoppeld wordt aan legitimiteit. Op specifieke deelterreinen, zoals 
het milieurecht, zijn er verdragen die burgerparticipatie garanderen. Het Verdrag 
van Aarhus is er het bekendste voorbeeld van.27 In meer algemene zin wordt een 
recht op participatie erkend en uitgewerkt in het Aanvullend Protocol betreffende 
het recht op participatie bij het Europees Handvest inzake lokale autonomie dat op 
1 juni 2012 in werking trad.28 En onlangs kwam het Comité van Ministers van de 
Raad van Europa met aanbevelingen en richtsnoeren waarin het belang van parti-
cipatie wordt onderstreept.29 Kortom, de internationale context is er een richting 
een erkenning van burgerparticipatie als onlosmakelijk onderdeel van de demo-
cratie.

23 G. van Oenen, Overspannen democratie. Hoge verwachtingen en paradoxale gevolgen, Amsterdam: 
Boom 2018, p. 31.

24 P. de Beer, ‘Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving?’, in: P. de Beer & M. van 
Pinxteren (red.), Meritocratie. Op weg naar een nieuwe klassensamenleving?, Amsterdam: Amsterdam 
University Press 2016, p. 9-24, op p. 17-18.

25 S. Vissers & D. Stolle, ‘The Internet and new models of political participation: online versus 
offline participation’, Information, Communication & Society 2014, p. 937-955, op p. 940.

26 D. Caluwaerts & M. Reuchamps, The legitimacy of citizenled deliberative democracy: the G1000 in Bel
gium, Oxford: Routledge 2018, p. 23-39. 

27 Trb. 1998, 289 en Trb. 2005, 22.
28 Trb. 2009, 227 en Trb. 2010, 96.
29 Zie CM/Rec(2018)4 (vastgesteld op 21 maart 2018) en CM(2017)83-final (27 september 2017).
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3 Burgerparticipatie: een begripsverkenning

Waar hebben we het precies over als we de term ‘burgerparticipatie’ in stelling 
brengen? De term is in beginsel geen juridische, maar betreft een maatschappelijk 
verschijnsel. En hoewel participatie in toenemende mate populair is in wetgeving 
(bijvoorbeeld in de nieuwe Omgevingswet30) treft men daarin geen algemene de-
finitie aan. Daarvoor moeten we terecht bij de sociale wetenschap. Een uitgebreide 
bespreking gaat het bestek van deze staatsrechtelijke bijdrage ver te buiten, maar 
aan een korte verkenning ontkomen we niet. Die begint bij een tweedeling tussen 
een materieel en een formeel perspectief.

3.1 Materiële en formele perspectieven

In de sociaalwetenschappelijke literatuur wordt doorgaans uitgegaan van wat ik 
hier een ‘materiële’ benadering noem. Illustratief is de volgende omschrijving:

‘Citizen participation is a categorical term for citizen power. It is the redistribution of 
power that enables the have-not citizens, presently excluded from the political and eco-
nomic processes to be deliberately included in the future. (…) It is the means by which 
they can induce significant social reform which enables them to share in the benefits 
of the affluent society’.31

In deze benadering is burgerparticipatie iets dat tot een duidelijk einddoel moet 
leiden: emancipatie en sociale gelijkheid.32 Burgerparticipatie kan in dit perspec-
tief dan ook mislukken. Als de overheid niet goed luistert naar de burger of als 
deze onvoldoende middelen krijgt om overheden bij te sturen, dan is van daad-
werkelijke participatie geen sprake. In dat verband hanteren bestuurskundigen 
meestal ‘participatieladders’ waarmee de mate van serieuze participatie in kaart 
wordt gebracht. Zo worden in de bekendste ladder, van de Amerikaanse auteur 
Arnstein acht treden onderscheiden, van manipulatie via onder meer informatie 
en consultatie tot delegated power en citizen control.33 Afhankelijk van de houding 
van de betrokken beleidsmaker kan de participatie variëren van inhoudsloos tot 
een zinvolle toevoeging. De participatieladder van Arnstein heeft grote invloed 
gehad op het bestuurskundig debat, ook in het Nederlandse taalgebied, waar de 
ladder diverse keren is verfijnd.34 Voor het staatsrecht zijn zulke ladders echter 
minder bruikbaar. Daarin staat immers niet het bereiken van één maatschappelijk 

30 Vgl. o.a. art. 5.47 lid 4 en 5.51 Omgevingswet (participatie bij projectbesluit); art. 23.4 Omge-
vingswet.

31 S. Arnstein, ‘A ladder of citizen participation’, Journal of the American Planning Association 1969, 
p. 216-224, op p. 216. In soortgelijke zin: J.L. Creighton, The public participation handbook – Making 
better decisions through citizen involvement, San Francisco: Wiley 2005, p. 7.

32 Th. Zittel, ‘Participatory democracy and political participation’, in: Th. Zittel & D. Fuchs (red.), 
Participatory democracy and political participation – Can participatory engineering bring citizens back in?, 
Londen: Routledge 2007, p. 9-28, op p. 9-10.

33 Arnstein 1969.
34 Zie bijv. J. Edelenbos & R. Monnikhof, ‘Naar een hybride democratie? Spanningen tussen inter-

actieve beleidsvorming en het vertegenwoordigende stelsel, in: J. Edelenbos & R. Monnikhof 
(red.), Spanning in interactie. Een analyse van interactief beleid in lokale democratie, Amsterdam: Insti-
tuut voor Publiek en Politiek 1998, p. 9-48, op p. 29.
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doel, zoals het bewerkstelligen van sociale gelijkheid, centraal. De tijd van ‘krities 
konstitutioneel recht’ is inmiddels achter ons. Voor het staatsrecht is vooral rele-
vant welke functies participatie vervult ten opzichte van de drie staatsmachten.

In een meer procedurele benadering wordt burgerparticipatie beschouwd als 
een verzameling institutionele arrangementen die leiden tot beleid, zonder dat 
sprake is van een bepaald (inhoudelijk) einddoel. Met andere woorden: het maakt 
in dit perspectief niet uit tot welke uitkomsten burgerparticipatie leidt. Minder 
dan op een einddoel richt zich deze benadering op de rechten en procedures die de 
burger betrekken bij het proces van beleids- of rechtsvorming. Zo hanteert Prode
mos de volgende definitie:

‘burgerparticipatie is een manier van beleidsvoering waarbij burgers (al dan niet ge-
organiseerd in maatschappelijke organisaties) direct of indirect bij het [lokale] beleid 
betrokken worden om door middel van samenwerking tot de ontwikkeling, uitvoering 
en/of evaluatie van beleid te komen’.35

In tegenstelling tot de materiële benadering is een dergelijke definitie voor een 
juridische analyse bruikbaar. Zij heeft echter als nadeel dat ze relatief breed is 
en uitnodigt tot het aanbrengen van reliëf. Ten eerste moet verschil worden ge-
maakt tussen, wat het Sociaal en Cultureel Planbureau noemt, ‘zelfredzame’ en 
‘beleidsbeïnvloedende’ burgerparticipatie.36 Het gaat in dit preadvies uitsluitend 
om de tweede variant. Ten tweede moet worden onderscheiden tussen algemene 
en specifieke participatie. Ruim opgevat zou burgerparticipatie ook kunnen zien op 
verkiezingen. Zo wijst artikel 1 Aanvullend Protocol bij het eerdergenoemde Euro-
pees Handvest inzake lokale autonomie de deelname aan verkiezingen aan als een 
belangrijke vorm van participatie.37 Een dergelijke ruime definitie van burgerpar-
ticipatie kan internationaalrechtelijk zinvol zijn, voor een analyse van de aanvul-
lingen op de parlementaire democratie is zij minder geschikt.

3.2 Constitutioneel neutrale en normatieve perspectieven

Men kan ook onderscheid maken tussen constitutioneel neutrale en normatieve 
definities. Een voorbeeld van een constitutioneel normatieve definitie is de volgen-
de, ontleend aan een rapport van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob):

‘Burgerparticipatie heeft een aanvullende werking op de representatieve democratie 
en betreft de actieve deelname van (groepen) burgers aan de verschillende fasen van 
het beleidsproces. Deze participatie heeft een proactief karakter en betreft een door 
burgers en politiek gelegitimeerd proces, dat een bepaalde procedure kent.’38

De gehanteerde definitie is normatief vanwege het element van de ‘aanvullende 
werking’. De Rob acht bindende vormen van medebeslissen door burgers namelijk 

35 B. Peeters, Burgerparticipatie in de lokale politiek, Amsterdam: Prodemos 2012, p. 5.
36 P. van Houwelingen, A. Boele & P. Dekker, Burgermacht op eigen kracht. Een brede verkenning van 

ontwikkelingen in burgerparticipatie, Den Haag: SCP 2014, p. 18.
37 Verdrag van 16 november 2009, Trb. 2010, 96.
38 Raad voor het Openbaar Bestuur, Burgers betrokken, betrokken burgers, Den Haag: 2004, p. 11.

Dit artikel uit Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



60

grondwettelijk uitgesloten en zulke vormen zijn dan ook geen onderdeel van de 
gekozen begripsomschrijving. Voor de Rob zijn, met andere woorden, vormen van 
zelfbestuur geen participatie omdat de representatieve democratie het grondwet-
telijke uitgangspunt is.

Een andere benadering is echter denkbaar. Men kan ‘participatie’ ook letterlijk 
opvatten, als ‘deelnemen aan’ het besluitvormingsproces. Voor de definitie is dan 
niet beslissend welke vorm of welke rechtsgevolgen participatie heeft. Een derge-
lijke opvatting vinden we bij sociale wetenschappers die participatie beschouwen 
als een glijdende schaal van verschillende gradaties van ‘directheid’ van democra-
tie.39 Het verschil tussen constitutioneel neutrale en de meer normatieve benade-
ringen zit hem dus in de mate waarin (een specifieke uitleg van) het grondwettelijk 
stelsel de begripsomschrijving inkleurt.40 Hoewel het verleidelijk is voor een con-
stitutionalist om voor de constitutioneel normatieve variant te kiezen, ligt dat hier 
niet voor de hand. De vraag in hoeverre bindende varianten van participatie ver-
enigbaar zijn met de Nederlandse Grondwet komt hier nog uitvoerig aan de orde 
en het zou op zijn best geforceerd zijn om haar te behandelen als definitiekwestie. 
De neutrale variant staat hier dus centraal.

3.3 Nadere afbakening: wetgeving centraal

In termen van afbakening is nog één kanttekening op haar plaats. De vraag is op 
wiens handelen de burgerparticipatie precies betrekking heeft: bestuur, wetge-
ver of misschien ook de rechter? Doorgaans wordt burgerparticipatie in verband 
gebracht met ambtelijk beleid. Wetgeving waaraan de gekozen organen hebben 
meegewerkt of rechtspraak worden weleens buiten de definitie geplaatst. In dit 
preadvies concentreer ik mij daarentegen juist op de inzet van interactieve beleids-
vorming in het wetgevingsproces. Mij was gevraagd om een inventarisatie van de 
manieren waarop burgers bij wetgeving en grote (nationale) beleidsbeslissingen 
betrokken (zouden kunnen) worden. Het ligt dan minder voor de hand om het over 
de inspraak bij individuele beschikkingen te hebben of om in te gaan op de deel-
name van burgers aan de rechtsprekende functie zoals in de Atheense democratie 
gebruikelijk was.

Bij wijze van uitstapje valt evenwel op te merken dat we over burgerparticipa-
tie aan de rechtsprekende functie kort kunnen zijn: daarvan is in Nederland geen 
sprake. Hoewel de Grondwet in artikel 16 lid 3 de mogelijkheid openlaat dat ‘leken’ 
deelnemen aan de rechtspraak, moet daarbij niet aan juryrechtspraak worden ge-
dacht. De leek is eigenlijk helemaal geen leek maar een niet-jurist die op basis van 
andersoortige expertise wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de rechtspraak. 
Men denke in dat verband aan de bezetting van de pachtkamer van de Rechtbank 
Gelderland en de militaire strafrechtspraak.41 Uit de Grondwetsgeschiedenis 

39 Zo bijv. Edelenbos & Monninkhof 1998, p. 28-30.
40 Zie over deze tweedeling, zij het met andere terminologie, uitgebreid: A.F.A. Korsten, Het spraak

makende bestuur: een studie naar effekten van participatie in relatie tot demokratiemodellen en sociale onge
lijkheid (diss. Nijmegen), Den Haag: VUGA 1979, p. 89-98.

41 Al zijn in de praktijk, de militaire leden van de Militaire Kamer wel weer juristen. Zie uitgebrei-
der: J. Uzman & G. Boogaard, ‘Artikel 113 Grondwet’, in: E.M.H. Hirsch Ballin & G.J. Leenknecht 
(red.), Wetenschappelijk commentaar op de Grondwet, (webeditie 2016: www.nederlandrechtsstaat.
nl), nr. 2,4; G. Boogaard ‘Artikel 116’, in Hirsch Ballin & Leenknecht 2016, nr. 4. 
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komt omstandig naar voren dat niet democratische idealen tot de opname van het 
derde lid in artikel 116 hebben geleid, maar de noodzaak om op bepaalde terrei-
nen specifieke deskundigheid uit de samenleving te trekken.42 Bovendien wordt 
van die mogelijkheid van artikel 116 lid 3 nog maar zelden gebruikgemaakt. De 
voorbeelden zijn bijzonder schaars. Uit diezelfde Grondwetsgeschiedenis blijkt 
trouwens ook dat artikel 116 Grondwet een stelsel van juryrechtspraak a contrario 
uitsluit. Het Nederlandse staatsrecht kan op dit punt een zekere regentenmentali-
teit niet worden ontzegd: rationeel professionalisme en het vermijden van onvoor-
spelbare emotie is het devies. Met enige regelmaat klinkt de oproep om lekenrech-
ters of een beperkt stelsel van juryrechtspraak in Nederland te introduceren. Tot 
wetswijziging hebben zulke pleidooien het echter nooit geschopt.43

Wel voorstelbaar is, en ik kom daar nog op terug, dat de burger (of een belan-
gengroepering) het rechtsgeding gebruikt om invloed uit te oefenen op beleids-
vorming in bestuurlijke gremia of het parlement. Men denke in dat verband aan 
de opkomst van het verschijnsel van public interest litigation, dat ook in Nederland 
 furore maakt.44 Niet de participatie aan het project van de rechtspraak, maar de 
 inzet van de rechtsprekende functie als instrument van burgerparticipatie staat 
dan centraal. Ik bezie in paragraaf 4.1.3 in hoeverre het juridisch geding inderdaad 
als participatie beschouwd kan worden.

3.4 Functies van burgerparticipatie

Burgerparticipatie kan in de samenleving verschillende functies vervullen. De 
veelheid aan functies volgt uit het feit dat burgerparticipatie in diverse democra-
tiemodellen een verschillende rol speelt. Zo past participatie zowel in de participa-
tieve als in de directe en de deliberatieve democratie.45 Zoals we in paragraaf 5.3 
zullen zien maakt het voor de inpasbaarheid in het constitutionele stelsel uit welke 
functie participatie daarin wordt toebedacht.

Voor de vuist weg zou men kunnen zeggen dat zowel de directe als de partici-
patieve democratie het belang van burgerinvloed benadrukt. De gedachte is dan 
dat de representatieve democratie als zodanig onvoldoende in staat is om aan de 
individuele autonomie inhoud te geven.46 Waar in de directe democratie echter de 
gelijke invloed van elk individu (‘one man, one vote’) centraal staat, is dat bij parti-
cipatieve beleidsvorming niet noodzakelijkerwijs het geval.47 Een gelote burger-
raad past beter in het ideaal van de participatieve democratie dan in het ideaal van 
de directe democratie. Andersom, en enigszins paradoxaal, kan worden gesteld 
dat in de participatieve democratie meer het, traditioneel ‘linkse’, ideaal van de 

42 Boogaard 2016, nr. 4. 
43 Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 800 VI, nr. 118. Zie uitvoerig: Th. de Roos, ‘Democratischer straf-

rechtspraak? De betekenis van de inbreng van leken’, Ars Aequi 2013, p. 560-565.
44 Vgl. J. Uzman & G. Boogaard, ‘Make it a better place – Transnational public interest litigation 

and the separation of powers’, in: H.M.Th.D. ten Napel & W.J.M. Voermans (red.), The Powers that 
Be. Rethinking the separation of powers, Leiden: Leiden University Press 2015, p. 295-319. Voorts de 
nog te verschijnen dissertatie van Rowie Stolk over procederende belangenorganisaties in het 
publiekrecht.

45 D. Held, Models of democracy, Cambridge: Polity 2006, p. 215, 253.
46 A. Michels, ‘Innovations in democratic governance: how does citizen participation contribute to 

a better democracy?’, Int. Rev. of Administrative Sciences 2011, p. 275-293, op p. 279.
47 Ibid., p. 280.
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verheffing van de burger centraal staat, terwijl de directe democratie meer afstelt 
op de soevereiniteit van het collectief.48 In lijn daarmee genereert de participa-
tieve democratie nog meer doelstellingen, zoals de educatieve en de integratieve 
functie (participatie draagt bij aan vergroten van burgerschapsvaardigheden en 
gemeenschapsgevoel), en, vanuit staatsrechtelijk perspectief relevant, een legitime
rende functie: burgerparticipatie als middel tot het vergroten van draagvlak onder 
de rechtsgenoten.49

Gaat het bij de participatieve en de directe democratie vooral om het verzekeren 
van invloed, de bijdrage van de deliberatieve democratie is vooral dat men burger-
participatie beschouwt als een methode om tot rationele beslissingen op basis van 
de uitwisseling van argumenten te komen.50 De uitkomst van de besluitvorming 
wordt dan gelegitimeerd door het proces dat eraan vooraf is gegaan. Daarbij speelt 
ook mee dat alle groepen in de samenleving, inclusief minderheden en groepen die 
in het reguliere politieke proces niet snel participeren, een aandeel hebben in de 
besluitvorming. Men noemt dit wel de ‘insluitende’ functie (inclusion). Een functie 
van participatie die daaraan verwant is betreft, tot slot, het bevorderen van de kwa
liteit van de besluitvorming. Hoewel uiteraard sprake is van enig verband tussen de 
kwaliteitswaarborgende functie en de deliberatieve functie, moet daartussen toch 
worden onderscheiden. Draait het bij het deliberatieve aspect om uitwisseling van 
argumenten en dialoog, bij het kwaliteitsaspect is de gedachte dat betrokkenheid 
van burgers waarborgt dat hun behoeften en gezichtspunten verdisconteerd kun-
nen worden in het proces van rechtsvorming.51

4 Vormen van burgerparticipatie

Burgerparticipatie is er in soorten en maten. In deze paragraaf inventariseer ik de 
belangrijkste vormen van participatie die het staatsrecht op nationaal niveau kent. 
Het gaat niet om een uitputtende behandeling van alle participatievormen die de 
afgelopen decennia zijn ontwikkeld (deliberatieve peilingen, consensusconfe-
renties, burgerjury’s, focusgroepen e.d.). Daarvoor zij verwezen naar bestuurs-
kundige studies.52 Mijn bespreking verloopt bovendien niet, zoals in de juristerij 
gebruikelijk is, aan de hand van een (grond)wettelijk kader, om de reden dat het 
concept overwegend niet in formele wetgeving is uitgewerkt. Om toch enige struc-
tuur aan te brengen bespreek ik de diverse vormen aan de hand van de functies die 
de burger in het beleidsproces vervult. In dat verband zie ik een agenderende, een 
adviserende en een coproducerende rol.53

48 Vgl. voor dat laatste: A.H.M. Dölle, ‘Directe democratie: doctrine, droom en dreiging’, in: 
C.W. Noorlander e.a. (red.), Het volk regeert, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, p. 265-285, op 
p. 272-275.

49 Michels 2011, p. 278.
50 Smith 2009, p. 24-25.
51 J.L.M Gribnau, ‘Burgerparticipatie in bestuurlijke rechtsvorming’, in: J.L.M. Gribnau (red.), 

Maatschappelijke rechtsvorming, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, p. 101-136, op p. 106.
52 Zie o.a. M. Leyenaar, Vormen van burgerparticipatie: inventarisatie en evaluatie, Den Haag: BZK 2009.
53 Losjes ontleend aan Edelenbos & Monnikhof 1998, p. 29.
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4.1 De agenderende rol

Vanuit het perspectief van het uitoefenen van invloed het minst vergaand, maar 
daarom zeker niet onbelangrijk, is de mogelijkheid van particulieren om bestuur-
ders een probleem onder de aandacht te brengen. Het gaat dus om vormen van bur-
gerparticipatie die zich in een vroeg stadium van het beleidsproces bevinden: de 
burger meldt dat hij of zij in de samenleving een probleem ondervindt en graag zou 
zien dat op dat punt beleid ontwikkeld wordt. In termen van wetgeving spreken we 
dan over de agendafase van het wetgevingsproces.54 In dat verband springen twee 
varianten in het oog: het petitierecht en de sinds 2006 bestaande mogelijkheid om 
de agenda van de Tweede Kamer via een burgerinitiatief te beïnvloeden.

4.1.1 Het petitierecht

Voor de burger doet het petitierecht van artikel 5 Grondwet vermoedelijk aan als 
een sigaar uit eigen doos. Hij krijgt het recht om iets aan het bevoegd gezag, waar-
onder begrepen de vertegenwoordigende organen, te schrijven. Op een antwoord 
heeft hij geen recht.55 Evenmin verplicht artikel 5 Gw de desbetreffende instantie 
om iets met de petitie te doen behalve dan ervan kennis te nemen. De waarde van 
het recht is er anno 2018 in gelegen dat het boven twijfel stelt dat de burger zich 
sanctievrij met staatszaken mag bemoeien zonder dat hem tegen wordt geworpen 
dat hij maar gewoon op de machthebbers heeft te vertrouwen.56

Zo was het niet altijd. Hoewel het petitierecht al van de Bataafse Staatsregeling 
van 1798 stamt, is haar betekenis nooit erg groot geweest. Lange tijd waren Ka-
merleden niet gediend van ‘de meening der menigte’.57 Integendeel, uit de parle-
mentaire geschiedenis spreekt een afwijzende houding jegens het petitierecht. Dat 
gold als een ongepast middel om het oordeel en de agenda van de volksvertegen-
woordiging te beïnvloeden.58 En hoewel petitierecht soms op spectaculaire wijze 
gebruikt werd – in 1853 was een petitie van de Aprilbeweging zelfs aanleiding tot 
de val van het kabinet-Thorbecke – kwam de gedachte van een rechtstreekse relatie 
tussen burger en volksvertegenwoordiging pas na 1880 tot ontwikkeling.

Nog steeds echter lijkt het petitierecht door de beide Kamers zelf niet te wor-
den beschouwd als een nuttige brug naar de samenleving. Dat blijkt wel uit het 
feit dat de commissies voor de Verzoekschriften van Tweede, respectievelijk Eerste 
Kamer het begrip ‘verzoek’ van artikel 5 Gw relatief eng interpreteren. Blijkens 
de web sites van beide Kamercommissies betreft een verzoekschrift ‘een individu-
ele kwestie’ waarin het bestuur volgens de desbetreffende burger ‘een verkeerde 

54 Ph. Eijlander & W.J.M. Voermans, Wetgevingsleer, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2000, 
p. 310.

55 Hoewel er geen grondwettelijk recht op antwoord bestaat, wordt wel aangenomen dat de be-
ginselen van behoorlijk bestuur tot beantwoording (niet: behandeling) nopen. Zie: G. van der 
Schyff & B.M.J. van der Meulen, ‘Artikel 5 – Het petitierecht’, in: Hirsch Ballin & Leenknecht 
2016, nr. 5.

56 L. Prakke, J.L. de Reede & G.J.M. van Wissen, Van der Pot/Donner – Handboek van het Nederlandse 
Staatsrecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001, p. 288.

57 R. Aerts, ‘Op gepaste afstand. De plaats van het parlement in de natievorming van de negentien-
de eeuw’, in: C. van Baalen e.a. (red.), Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2007, Amsterdam: Boom 
2007, p. 28-29.

58 Ibid., p. 29.
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 beslissing heeft genomen’.59 Bovendien moeten eerst alle (andere) juridische we-
gen zijn bewandeld.60 Weliswaar is het mogelijk om de Tweede Kamer ook over 
beleidskwesties te benaderen, maar dit moet dan in de vorm van het burgerinitia-
tief, waaraan stringente vormvoorschriften verbonden zijn. Daaruit spreekt in elk 
geval niet de intentie van de Kamercommissies om de burger bij het Haagse werk 
te betrekken.

Deze conclusie moet wel in haar politieke context gezien worden. Joop van den 
Berg analyseerde het parlement ooit als drie instituties onder één dak: arena, 
marktplaats en instituut.61 In de partijendemocratie die Nederland tegenwoordig 
is, loopt de voeling van het parlement met de samenleving over de band van de po-
litieke partijen. Beleid is een zaak voor de fracties. Op dat terrein functioneert het 
parlement dus voornamelijk als arena. De commissies voor de verzoekschriften 
van beide Kamers zien hun taak evenwel voornamelijk in termen van de Kamer als 
instituut. In de huidige partijendemocratie moet het dan gaan om kwesties die de 
partijpolitiek overstijgen. Een burger die door het bestuur onheus wordt bejegend, 
daar hoort de volksvertegenwoordiging zich iets van aan te trekken, ongeacht of 
men het liberale of christendemocratische gedachtegoed aanhangt. In zoverre 
kan verklaard worden waarom de aandacht van de commissies voor de verzoek-
schriften vooral naar individuele kwesties uitgaat.

In een tijd dat het monopolie van politieke partijen onder druk staat en de bur-
ger het parlement steeds vaker als instituut, als ‘Den Haag’ beschouwt, gaat deze 
redenering niet altijd meer op. Dat vraagt om een andere benadering. Die is niet 
ver weg. Het petitierecht wordt staatsrechtelijk immers al langer ruimer uitgelegd 
dan de beide Kamercommissies het deden. Het ziet niet uitsluitend op individu-
ele klachtpetities, maar nadrukkelijk ook op verzoeken die zien op politieke be-
sluitvorming.62 Een ruimhartige benadering van artikel 5 Gw past, hoewel het niet 
meer dan een eerste stap is, beter bij de huidige tijd. Wat daar echter ook van zij: 
duidelijk is wel dat het petitierecht van artikel 5 Gw in termen van burgermacht, 
zacht uitgedrukt, een weinig krachtig instrument is. Een bindende aanwijzing van 
de burger dat ‘de overheid’ over zijn problemen moet gaan zitten delibereren, die 
bevat de bepaling duidelijk niet. De representatieve democratie staat, ook bij rui-
me lezing van artikel 5 Gw, nog altijd ten volle overeind.

4.1.2 Het nationaal burgerinitiatief

Iets anders ligt het met het sinds 2006 bestaande nationaal burgerinitiatief. Niet 
dat met dit instrument nu opeens grote gaten in de representatieve democratie 
zijn geschoten, integendeel. Maar anders dan het petitierecht van artikel 5 Gw 
gaat het bij het nationaal burgerinitiatief om een bindend instrument. De Twee-
de Kamer zal een onderwerp op de agenda plaatsen, mits de burger of de belan-
gengroepering aan bepaalde ontvankelijkheidseisen voldoet. Meer dan het op de 

59 Website TK: www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/verz/verzoek-
schriften.

60 Website EK: www.eerstekamer.nl/begrip/verzoekschriften.
61 Zie o.a. J.Th.J. van den Berg, ‘Het parlement: één instelling, drie instituties’, in: J.Th.J. van den 

Berg e.a. (red.), Het parlement – Staatsrechtconferentie 2006, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007, 
p. 15-38.

62 Riezenbos 1992, p. 105.
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agenda plaatsen heeft deze binding overigens niet om het lijf. Dat het om een vorm 
van zelfbinding gaat, blijkt uit het feit dat het burgerinitiatief niet is vastgelegd in 
een formele wet maar in artikel 132a Reglement van Orde van de Tweede Kamer. 
De Kamer stond dus kennelijk toch wel open voor meer beleidsbeïnvloeding door 
particulieren. Zeker, men is een stapje verder gegaan dan waartoe het petitierecht 
van artikel 5 Gw dwingt, maar van harte ging dat niet. De nogal forse lijst van 
ontvankelijkheidscriteria illustreert dit.

Om te beginnen is het niet voldoende dat de burger zich met alleen zijn eigen 
handtekening in Den Haag meldt, zoals toenmalig LPF-Kamerlid Joost Eerdmans 
graag had gezien.63 Artikel 132a RvO II eist 40.000 handtekeningen. Zowel de ini-
tiatiefnemer als de eigenaren van de handtekeningen moeten kiesgerechtigd voor 
de Tweede Kamer zijn.64 Daarnaast moet het initiatief aan enkele inhoudelijke 
criteria voldoen. Het moet een voorstel bevatten dat ‘is gericht op de vervaardi-
ging, wijziging of intrekking van een wettelijke regeling dan wel op het te voeren 
regeringsbeleid’, en het moet voldoende nauwkeurig zijn omschreven én gemo-
tiveerd.65 Daarbij valt op dat het voorstel positief geformuleerd moet zijn. Het 
mag bijvoorbeeld betrekking hebben op te voeren kabinetsbeleid, maar het mag 
dan weer niet een klacht of bezwaar tegen het kabinetsbeleid bevatten.66 Over het 
onderwerp mag de Kamer voorts niet de afgelopen twee jaar al eens iets beslo-
ten hebben (behoudens een regeling die sterk doet denken aan het novum bij de 
herziening van strafzaken, maar dat terzijde), en last but not least mag het voorstel 
niet over de begroting of over de belastingen gaan, niet over aangelegenheden die 
decentrale overheden betreffen en niet in strijd zijn met de Grondwet of de goede 
zeden. Kortom: wie een burgerinitiatief bij de volksvertegenwoordiging wil indie-
nen, raadplege zijn advocaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal inge-
diende én ontvankelijke burgerinitiatieven klein is.67

Men zou verwachten dat wie deze relatief hoge drempels geslecht heeft, dan ook 
zijn of haar day in parliament heeft, maar dat was toch ook weer niet de bedoeling. 
Een recht om in de Kamer te verschijnen om mee te delibereren bevat het RvOII 
niet, enkel de discretionaire bevoegdheid voor de Kamer om de initiatiefnemer te 
verzoeken om een toelichting te geven.68 Wie de parlementaire geschiedenis van 
artikel 132a erop naslaat, merkt dat deze Hollandse zuinigheid bepaald geen toe-
valligheid is. Het Presidium van de Kamer had best verder willen gaan, maar werd 
door een stevige Kamermeerderheid teruggefloten.69

Vanuit constitutioneel perspectief trekt vooral de eis dat de initiatiefnemers en 
hun ondersteuners kiesgerechtigd moeten zijn de aandacht. De eis is opmerkelijk 
omdat het recht van burgerinitiatief in het oorspronkelijke voorstel was toege-
kend aan ingezetenen. Deze beperking illustreert enerzijds de tegenstribbelende 
houding van de Kamer ten aanzien van meer participatie, en anderzijds dat de in-
voering van het nationaal burgerinitiatief in de Tweede Kamer minder geïnspi-

63 Handelingen II 2005/06, 41, p. 2715.
64 Art. 10 Reglement voor de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.
65 Art. 132a RvO II jo. art. 9a sub c van het in de vorige voetnoot genoemde reglement.
66 Art. 132a lid 2 sub b RvO II. 
67 Gemiddeld één per jaar. Zie Rob, Over referenda en andere vormen van burgerparticipatie op nationaal 

niveau, Den Haag 2018, p. 34.
68 Art. 132a lid 4 RvOII.
69 Zie o.a. Handelingen II 2005/06, 41, p. 2758.
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reerd werd vanuit de gedachte van de deliberatieve democratie – waarin immers 
het beginsel van hoe meer meningen hoe beter gehuldigd wordt – en meer vanuit 
de gedachte van volkssoevereiniteit en van wat Dölle (en in zijn kielzog onlangs 
Boogaard en Cohen) ooit noemde, de identiteitsdemocratie: de volledige samen-
val van burger en overheid.70 Niet dat de burger zeggenschap krijgt, maar die eis 
van kiesrecht benadrukt wél de noodzakelijke band tussen burger en volksverte-
genwoordiging. Het gaat er niet om dat de volksvertegenwoordiging een zo groot 
mogelijke input krijgt van alle betrokkenen – dat kunnen heel goed ook andere 
ingezetenen zijn – maar het gaat erom dat de burger, als een quasi-opdrachtgever, 
zijn representanten wat kan bijsturen, hen kan laten praten over wat híj belangrijk 
vindt. Het nationaal burgerinitiatief dus, als een vorm van belangenbehartiging 
en niet van deliberatieve democratie. Dat past bij de constatering van de Raad voor 
het openbaar bestuur, onlangs, dat burgerinitiatieven door de bank genomen niet 
leiden tot brede maatschappelijke deliberatie.71

4.1.3 Buitenwettelijke agendering: strategisch procederen bij de rechter

Als het niet lukt om kwesties via de koninklijke weg op de radar van de wetgever te 
krijgen, dan gaat dat soms buiten het geschreven recht om: door creatief schudden 
aan de boom van de Trias. Nederland vormt bepaald geen uitzondering op de in-
ternationale trend dat de rechter voor belangenbehartiging wordt ingeschakeld.72 
Zeker, de Nederlandse constitutionele cultuur is, gelet op het toetsingsverbod van 
artikel 120 Grondwet, traditioneel gericht op het primaat van de politieke instel-
lingen. Toch haalde juist de Nederlandse rechtspraak de afgelopen jaren met eni-
ge regelmaat het wereldnieuws met staaltjes van public interest litigation. Het meest 
in het oog springen het Urgenda-vonnis en de zaak van Forum voor Democratie 
over het Oekraïnereferendum.73 Zulke zaken gaan doorgaans om belangengroe-
peringen die opkomen voor ideële belangen die worden beschermd door publiek-
rechtelijke normen. De procedures zijn niet op individueel rechtsherstel maar op 
de totstandkoming van toekomstig beleid gericht. Bovendien is de gang naar de 
rechter onderdeel van een bredere strategie die is gericht op het bereiken van be-
leidsdoelen.74

Dit soort strategische procedures kunnen naar hun effecten worden onderschei-
den in een dwingende en een niet-dwingende variant. In de dwingende variant vor-
dert de belangenorganisatie van de rechter een bevel aan de staat om tot beleids-
ontwikkeling over te gaan. Gaat het om wetgeving, dan is uiteraard een bevel van 
de burgerlijke rechter om wetgeving vast te stellen, op constitutionele gronden, 
niet mogelijk.75 Anders ligt het met de niet-dwingende variant. In zulke gevallen 
is de inzet een verklaring voor recht, waarmee de rechter voor de politieke spelers 

70 Dölle 2008; G. Boogaard & M.J. Cohen, ‘Citizen at the gates? Over de inpassing van identiteits-
democratie in het institutioneel publiekrecht’, NJB 2016, p. 1408-1414.

71 Rob 2018, p. 34.
72 Vgl. R. Hirschl, ‘The judicialization of mega-politics and the rise of political courts’, Annual 

 Review of Political Science 2008, p. 93-118.
73 Rb. Den Haag 24 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145 (Urgenda/Staat), resp. en in Rb. Den Haag 

12 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3667, AB 2017/415 m.nt. Boogaard & Uzman.
74 Zie tevens: R. Stolk e.a., Strategisch procederen in het bestuursrecht (preadviezen Jonge VAR 2017), 

Den Haag: Boom juridische uitgevers 2018, p. 15-64. 
75 HR 21 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8462, NJ 2003/691 m.nt. T. Koopmans (Staat/Waterpakt).
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markeert hoe de politieke verplichtingen ervoor liggen. Daarvan was bijvoorbeeld 
sprake in het SGP-arrest.76 Hoewel het resultaat er doorgaans hetzelfde uitziet, is 
de speelruimte voor de politieke staatsinstellingen om het oordeel van de rechter 
te omzeilen althans in theorie iets groter. Een dergelijke vordering is dan ook wel 
constitutioneel toelaatbaar.77

Is strategisch procederen te beschouwen als een vorm van burgerparticipatie? 
Rosanvallon denkt van wel. In zijn boek CounterDemocracy wordt de juridisering 
van het politieke, geduid als een onderdeel van de democratie. Waar het politie-
ke systeem minder responsief wordt, zoekt de burger de dialoog met de politie-
ke organen via de rechter.78 Toch valt wel iets in te brengen tegen de gedachte 
dat dit alles dan ook burgerparticipatie is. Om te beginnen is het rechterlijk proces 
niet ingericht, en ook niet bedoeld, als participatief instrument. Bovendien is de 
beïnvloeding inhoudelijk beperkt, in de zin dat niet elk argument relevant is. Al-
leen juridische argumenten kunnen in dit discours een rol spelen. Daarbij past 
wel de nuancering dat de mensenrechten relatief veel maatschappelijke belangen 
incorporeren. Een tweede beperking betreft het primaat van de politiek bij het for-
muleren van beleid. De rechter toetst doorgaans slechts marginaal. En tot slot is 
strategisch procederen een complexe aangelegenheid. In de praktijk zal dit soort 
procedures dan ook alleen iets zijn voor hogelijk gespecialiseerde belangenorga-
nisaties voorzien van een goed gevulde kas.79 De belangenorganisatie neemt hier 
de rol op zich die politieke partijen in het politieke stelsel spelen: die van beharti-
ger van een deelbelang in de samenleving.

4.2 De adviserende rol: inspraak en consultatie

Anders dan bij agenderen ligt het initiatief in het geval van consulteren bij de over-
heid. Meer nog dan het petitierecht is consultatie in de Nederlandse verhoudingen 
een veelgebruikte vorm van participatie, zozeer zelfs dat zij internationaal als ken-
merkend voor de Nederlandse democratie geldt.80 Consultatie kan op diverse ma-
nieren vorm krijgen. Zo valt te onderscheiden tussen varianten waarbij de wetgever 
contact zoekt met institutionele actoren en varianten waarbij aan burgers gevaagd 
wordt om advies te geven. Het eerste geval heeft betrekking op het rijke aanbod van 
adviesinstanties in het Nederlandse staatsbestel. Meestal draait het dan om exper-
tise, maar soms gaat expertise gecombineerd met belangenbehartiging. Daarvan 
is bijvoorbeeld sprake in de Sociaal-Economische Raad (SER). De afgelopen jaren 
is in dat stelsel echter flink gesnoeid. Er kwam bovendien behoefte aan vormen 
van consultatie die de burger zelf centraal stellen. Ik bespreek twee varianten. Een 
derde, het raadplegend referendum, laat ik hier buiten beschouwing.

76 HR 9 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4549 (Staat & SGP/Clara Wichmann c.s.).
77 HR 7 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:523, AB 2014/230 m.nt. Boogaard & Uzman (Norma), 

r.o. 4.6.2.
78 P. Rosanvallon, CounterDemocracy. Politics in an age of distrust, Cambridge: 2008, p. 227. 
79 Zie het eerdergenoemde preadvies van Stolk (2017), hfdst 4.
80 Hendriks 2006, p. 87 spreekt van de drie c’s van het Nederlandse model: ‘consensus, compromis 

en consultatie’.

Dit artikel uit Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



68

4.2.1 Hoorzittingen en rondetafelgesprekken

Buiten het institutionele adviescircuit kan men weer differentiëren tussen de si-
tuatie dat een beperkte groep burgers om advies gevraagd wordt, en de uitnodi-
ging van de overheid aan allen om zich in het debat te mengen. Men denke in dat 
laatste geval aan de rondetafelgesprekken en hoorzittingen die ministeries en 
 Kamercommissies regelmatig organiseren. Beide varianten vormen een belang-
rijk onderdeel van het beleidsvormingproces. Vooral de door de beide Kamers ge-
organiseerde hoorzittingen zijn, in constitutioneel perspectief, een zichtbare brug 
tussen de wetgever en de samenleving.81 Zulke bijeenkomsten kunnen bedoeld zijn 
om experts te raadplegen maar kunnen ook inspraak van burgers en belangheb-
benden tot doel hebben. Om praktische redenen denkt men dan doorgaans aan 
besloten bijeenkomsten op uitnodiging, hoewel hoorzittingen met vrije aanmel-
ding ook mogelijk zijn.82

Toen het concept van de hoorzitting begin jaren zestig werd geïntroduceerd, was 
zij juist bedoeld als een mogelijke katalysator van interactieve beleidsvorming.83 
In theorie is de hoorzitting, in welke vorm dan ook, een uitstekend middel om 
twee democratische idealen, responsief bestuur in de netwerksamenleving en het 
primaat van de politiek, met elkaar te verzoenen. Hoewel er zeker voorbeelden zijn 
van geruchtmakende (en geregeld emotionele) hoorzittingen die een duidelijke in-
vloed hebben gehad op het beleid, wordt de bijdrage ervan aan het feest van de bur-
gerparticipatie tegenwoordig echter niet hoog aangeslagen.84 De groep burgers 
die deelneemt, al dan niet op eigen initiatief, is daarvoor te klein, de inbreng in-
houdelijk meestal al wel bekend, en de interactie tussen Kamerleden, bewindsper-
sonen, ambtenaren en burgers te beperkt.85 Bij rondetafelgesprekken ligt dat in 
zoverre anders, dat er van interactie tussen Kamerleden en geïnviteerden wat meer 
sprake is, maar het blijft problematisch dat een ronde tafel uit de aard der zaak vrij 
beperkt van omvang is. Een tweede probleem is dat bij de burger tijdens dergelijke 
bijeenkomsten al een vrij hoge mate van coherente oordeelsvorming wordt ver-
ondersteld.86 Gegeven de relatieve ontoegankelijkheid van het wetgevingsproces, 
dat vooral voor insiders begrijpelijk is, kan men zich afvragen of dat een realistische 
presumptie is.87

4.2.2 Internetconsultatie

Anders dan hoorzittingen biedt het internet – althans in theorie – ongekende mo-
gelijkheden om grote groepen burgers met elkaar in gesprek te laten gaan. Inter-
net heeft bovendien een drempelverlagende werking. Het kost weinig tijd om een 

81 Art. 27 jo. 29 RvO II, resp. art. 53 RvO I. Beide varianten kunnen overigens zowel door vaste 
Kamercommissies als door tijdelijke commissies worden georganiseerd.

82 P.P.T. Bovend’Eert & H.R.B.M. Kummeling, Het Nederlandse parlement, Deventer: Kluwer 2017, 
p. 494.

83 G.H. Hagelstein, Parlementaire commissies (diss. Groningen), Groningen: Wolters Noordhoff 1991, 
p. 212.

84 Zie bijv. N.M.A. van Kreveld, Consultatie bij fiscale wetgeving (diss. Leiden), Den Haag: Sdu Uit-
gevers 2016, p. 250.

85 Van Kreveld 2016, p. 249-250.
86 Zie Bovend’Eert & Kummeling 2017, p. 494.
87 Vgl. W.J.M. Voermans, ‘Een kijkje in de kaarten van de wetgever: de moeizame ontwikkeling 

naar een werkelijk transparant en toegankelijk wetgevingsproces’, RegelMaat 2017, p. 155-170. 
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bijdrage te leveren en maatschappelijke statusverschillen vallen in de virtuele we-
reld sneller weg.88 Daarnaast past internetconsultatie uitstekend in de mal van de 
representatieve democratie. Het wekt dan ook geen verbazing dat de regering er al 
enige jaren erg van geporteerd is. Na wat losse experimenten rondom de eeuwwis-
seling besloot het kabinet eind 2007 tot een rijksbrede proef die later werd omge-
zet in vaste praktijk.89 Internetconsultatie dient, aldus het kabinet, transparantie 
van het wetgevingsproces, verbetering van de mogelijkheden van publiekspartici-
patie en kwaliteitsverbetering door benutting van in de samenleving aanwezige 
kennis en ervaring.90

De consultatie vindt plaats in de voorbereidende fase van het wetgevingsproces. 
Op de website www.internetconsultatie.nl worden de concepten van wetten, al-
gemene maatregelen van bestuur (beide voor besluitvorming in de ministerraad) 
en ministeriële regelingen gedurende één tot drie maanden ter inzage geplaatst. 
In beginsel wordt alle conceptregelgeving die verandering brengt in rechten en 
plichten van particulieren aan internetconsultatie onderworpen. Uitzonderingen 
zijn mogelijk, bijvoorbeeld in het geval van spoedwetgeving of bij dwingende im-
plementatie van Europese regelgeving, maar zij moeten worden gemotiveerd.91 
Volgens het Draaiboek voor de regelgeving dienen de concepten vergezeld te gaan 
van de antwoorden op het zogenoemde Integraal afwegingskader, een uniforme 
leidraad aan de hand waarvan wordt getracht de wetgevingskwaliteit te verbete-
ren, en eventueel beschikbare effectrapportages.92 Het publiek kan reageren aan 
de hand van, door het departement opgestelde vragen. Reacties worden gepubli-
ceerd tenzij men aangeeft daartegen bezwaar te hebben. Na de besluitvorming in 
de ministerraad, respectievelijk door de minister, wordt online en in de memorie 
van toelichting op hoofdlijnen verslag gedaan van de resultaten van de consultatie.

Op papier ziet dit systeem er goed uit. Niet voor niets staat Nederland wereld-
wijd al jaren in de top van de zogenoemde eparticipation index van de Verenigde 
Naties.93 Toch valt er in de praktijk wel het een en ander op af te dingen. Zo ziet 
de website internetconsultatie.nl er technocratisch en weinig uitnodigend uit.94 
Daarnaast blijkt dat op de meeste consultaties niet meer dan vijf reacties komen.95 
Deze reacties zijn op hun beurt vaak afkomstig van experts, en in meer algemene 
zin van hoger opgeleide mannen.96 De vraag is of dat problematisch is. Voor het 
huidige kabinet staat representativiteit bij internetconsultatie niet voorop, men 
beschouwt de website vooral als een online ideeënbus.97 Vanuit de wetenschap is 

88 W.S.R. Stoter, ‘Wetsvoorbereiding via internet. Een dienst voor de democratie?’, NJB 2002, 
p. 1282-1287, 1285.

89 Kamerstukken II 2007/08, 29 279, nr. 62.
90 Kamerstukken II 2010/11, 29 279, nr. 121, p. 1.
91 Zie voor alle uitzonderingsgronden: Kamerstukken II 2007/08, 29 279, nr. 62, p. 4.
92 Kamerstukken II 2009/10, 31 731, nr. 6. 
93 De index is te vinden op https://publicadministration.un.org/egovkb (geraadpleegd op 10 juli 

2018). Tot 2016 stond Nederland op de (gedeeld) eerste plaats wereldwijd. In 2018 was dat de 
derde plaats. 

94 K. van Aeken, ‘Digital democracy in Belgium and the Netherlands. A socio-legal analysis of tech-
nologies, embedding and expectations of two fourth wave innovations’, in: J.E.J. Prins e.a. (red.), 
Digital democracy in a globalized world, Cheltenham: Edward Elgar 2017, p. 274-300, op p. 293. 

95 S.D. Broek e.a., Doelrealisatie Internetconsultatie – Een onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Leiden 2016, 
p. 72.

96 Van Aeken 2017, p. 296.
97 Aldus de minister van BZK in antwoord op Kamervragen: Handelingen 2017/18, nr. 1174.
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wél gewezen op het belang van representativiteit.98 De evenwichtige belangen-
afweging in het wetgevingsproces zou gevaar lopen wanneer slechts een kleine 
groep toegang tot het wetgevingsproces heeft. Anderzijds is wel opgemerkt dat 
het een illusie is te denken dat burgers de complexe wereld achter conceptwet-
geving kunnen volgen. Internetconsultatie draagt er vooral aan bij dat het wet-
gevingsproces voor experts transparanter wordt. Het is vervolgens aan die experts 
om de burger, via meer klassieke kanalen, te mobiliseren als er aan conceptwet-
geving serieus iets schort.99 Om die rol goed te vervullen moet dan wel sprake zijn 
van een goed functionerende informatievoorziening. Helaas ontbreekt het daar 
tot dusver nog aan.100 Voor een waardevolle dialoog ware het wellicht beter als de 
informatievoorziening deels ook van onafhankelijke bronnen zou komen. In die 
lijn valt te wijzen op de suggestie van mijn Leidse collega Groothuis om adviezen 
van de Raad van State eerder openbaar te maken.101

Los van de representativiteit van de consultatie is er, vanuit het oogpunt van 
deliberatieve en participatieve democratie, nog een kanttekening te maken. De 
invloed van particulieren en hun rol in het proces van beleidsvorming is voorals-
nog beperkt. Hoewel consultatie op het eerste gezicht vroeg plaatsvindt, namelijk 
ter afsluiting van de niet-openbare voorbereidingsfase van het wetgevingsproces, 
komt zij realistisch gesproken te laat om nog wezenlijk van betekenis te zijn. Wel-
iswaar is dat moment staatsrechtelijk bezien nog in het voorstadium van de wet-
gevingsprocedure, vanuit ambtelijk perspectief heeft de vlucht dan al haar kruis-
hoogte bereikt. In zijn Rotterdamse dissertatie hanteerde rechtssocioloog Ramlal 
in dat verband drie fasen om het ambtelijke wetgevingsproces te beschrijven.102 
Tijdens de kiemfase is er vooral input van partijen die voor het departement belang-
rijk zijn of die uitstekende contacten hebben met de ambtelijke of de politieke top. 
In de coalitiefase vindt belangeninbreng plaats door ‘betrouwbare’ institutionele 
actoren die het departement graag te vriend houdt. Pas in de presentatiefase, als 
het voorstel in grote lijnen vastligt en is uitonderhandeld, gaat internetconsultatie 
spelen. Het moge duidelijk zijn dat dit de fase voor de ‘outsiders’ is, maar ook de 
fase waarin nauwelijks nog wezenlijke veranderingen van het conceptwetsvoorstel 
mogelijk zijn.103

De vraag is wat dit betekent voor de legitimatie en het aanzien van het concept 
internetconsultatie. Wanneer men het beziet vanuit het perspectief van de eerder-
genoemde ideeënbus die het huidige kabinet onlangs leek voor te staan, dan is er 
niet zo veel aan de hand. De bedoeling van internetconsultatie is dan immers niet 
het realiseren van burgermacht, maar kennisbenutting. Dezelfde minister noem-
de ‘het vroegtijdig consulteren van (…) burgers (…) bijvoorbeeld via de website 
www.internetconsultatie.nl’ recent echter óók als alternatief voor het referendum 

98 J.E.J. Prins, ‘Bruikbare internetconsultatie’, NJB 2006, p. 2401; Stoter 2002, p. 1287.
99 M.R. Ramlal, ‘De onttoverende werking van internetconsultatie’, NJB 2008, p. 631-637.
100 Van Aeken (2017, p. 296) wijst erop dat de antwoorden op het Integraal afwegingskader door-

gaans simplistisch zijn, dat de aangereikte informatie gericht is op rechtvaardiging van het 
wetsvoorstel en niet op een evenwichtige gedachtevorming, en dat de feedback soms afwezig en 
vaker overdreven summier is. 

101 M.M. Groothuis, ‘Wetgeving en ICT – Over de rol van de wetgever, het bestuur en de burgers’, 
RegelMaat 2008, p. 219-229, op p. 227-228. (Voor internetconsultatie is dit overigens in zoverre 
irrelevant, dat consultatie in tijd plaatsvindt vóór het advies van de Raad van State).

102 M.R. Ramlal, Naar een glazen wetgevingshuis? Belangeninbreng, transparantie en de wetgevingsjurist in 
ambtelijk Den Haag (diss. Rotterdam), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011, p. 270-271.

103 M.R. Ramlal, ‘Gij zult beleefd glimlachen’, RegelMaat 2013, p. 446-450, op p. 448.
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bij het verkleinen van de kloof tussen burger en politiek.104 Vanuit dát perspectief 
bezien mag het toch wel problematisch heten dat de burger die als topman van 
KLM het rechtstreekse telefoonnummer van de minister in de smartphone heeft 
staan,  vermoedelijk niet de burger is die een kloof met politiek Den Haag ervaart. 
Daar komt bij dat het wel wat misleidend is om internetconsultatie voor te stel-
len als zuiver een kwestie van kwaliteitsbevordering. Dat past natuurlijk erg in 
een deliberatieve democratieopvatting, waarbij burgers, belangenorganisaties en 
bedrijven samen met beleidsmakers ‘in een dialoog’ treden over de beste wetge-
ving. In die visie verhoogt consultatie het rationele gehalte van conceptwetgeving. 
Daarmee wordt echter miskend dat de opvattingen van die actoren niet alleen argu
menten zijn, maar ook belangen die om voorrang strijden, en dat afweging daarom 
óók betekent: uitruil en strijd. Onderhandelend wetgeven is dat wel genoemd.105 
Consultatie draait daarom althans gedeeltelijk om het faciliteren van invloed. En 
als, zoals Stoter weleens heeft gesteld, een voorwaarde voor effectieve participatie 
is dat burgers de garantie hebben dat hun argumenten serieus worden genomen, 
dan is er nog een lange weg te gaan.106

4.3 ‘Zal ik even met je meedenken’: coproduceren

Bij consultatie en inspraak ligt het primaat van de beleidsvorming bij het over-
heidsorgaan. De burger wordt gevraagd om zijn wensen kenbaar te maken in re-
actie op conceptregelgeving. Een eigen plan wordt van hem niet verwacht. Niet dat 
dit verboden is, maar het past minder goed in het model van consultatie. Komen 
particulieren met tegenvoorstellen dan achten overheden zich daaraan niet gebon-
den. Anders ligt dat wanneer men een beleidsthema in handen van (een groep) 
burgers legt en hun om een uitgewerkt advies vraagt. Veelal gaat het uitdenken 
van de thema’s en hun uitwerking dan wel onder begeleiding van de overheid, die 
bijvoorbeeld (onafhankelijke) expertise ter beschikking stelt en randvoorwaarden 
stelt. In zoverre kan men spreken van coproduceren van beleid. Het uitgewerkte 
advies bindt de wetgever niet maar meestal zal wel sprake zijn van een zeker com
mitment. Wijst men het advies uiteindelijk van de hand, dan zal er doorgaans wel 
een juridische of een politieke plicht zijn om dit beargumenteerd te doen. Copro-
ductie van beleid kan diverse gedaanten aannemen, te veel om hier te bespreken. 
Daarvoor zij verwezen naar bestuurskundige studies.107 Ik behandel drie vormen 
die de afgelopen jaren de aandacht trokken: participatieve deskundigenadvise-
ring, het burgerforum en, wat men zou kunnen noemen, wikiconsultatie.

4.3.1 Wikiconsultatie

Om met de laatste variant te beginnen. Denkbaar is een vorm van consultatie 
waarbij het publiek niet slechts op wetgeving reageert, maar deze ook zelfstandig 
kan (her)schrijven. Naar de technologie die dit faciliteert, kan men het wikiconsul-

104 Kamerstukken I 2017/18, 34 854, C, p. 7.
105 Vgl. N.J.H. Huls, Onderhandelend wetgeven in de praktijk, Amsterdam: Amsterdam University Press 

1998; Stoter 2002, p. 1284; W.S.R. Stoter & N.J.H. Huls, Onderhandelend wetgeven. Een proces van 
geven en nemen, Den Haag: Sdu Uitgevers 2003.

106 Stoter 2002, p. 1284.
107 Zie bijv. Leyenaar 2009.
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tatie of wikiwetgeving noemen. De praktijk komt bij mijn weten in Nederland nog 
niet voor, al heeft in elk geval één politieke partij er wel mee geëxperimenteerd bij 
het opstellen van het partijprogramma. Niet tot onverdeeld genoegen overigens. 
Het project moest snel gestaakt worden omdat het partijprogramma anders het 
recht op gratis aambeienzalf, Olympisch sjoelen en een pleidooi voor het publiek 
toegankelijk maken van een nieuwslezeres zou hebben bevat.108

De buitenlandse praktijk is echter leerzaam.109 Zo kent de VS het verschijnsel 
e-rulemaking, dat wordt toegepast door bestuursorganen.110 Internationaal trok 
vooral de Nieuw-Zeelandse Policing Act Wiki van 2007 de aandacht. Het ging om een 
uitgebreide herziening van een formele wet, de politiewet van 1958, waarbij bur-
gers de mogelijkheid kregen om niet alleen op voorstellen te reageren, maar deze 
ook te herschrijven.111 Het project begon met klassieke vormen van wetgevingscon-
sultatie: een adviescollege legde bevindingen voor aan de regering die een tekst 
samenstelde en daarover een reeks hoorzittingen organiseerde.112 Een aangepaste 
tekst werd vervolgens op een website met wikitechnologie geplaatst zodat gebrui-
kers de tekst konden aanpassen.113 Het was slechts gedurende twee weken mogelijk 
om mee te denken, en dan nog alleen tijdens kantooruren. Daar stond tegenover 
dat het project veel aandacht in de media kreeg. Het bewerkte wetsvoorstel vormde 
de basis voor de parlementaire behandeling. Daarmee werd een situatie gescha-
pen die het spiegelbeeld vormt van het klassieke consultatieproces: ‘de’ overheid 
(ik kies hier bewust niet het staatsrechtelijke perspectief, maar dat van de burger) 
reageerde op het publiek, in plaats van andersom.

Twee kanttekeningen. Het feit dat de door het publiek geamendeerde versie de 
basis voor de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel vormde, beteken-
de niet dat de publieksversie ongewijzigd naar het parlement werd gezonden. Een 
aantal markante voorstellen werd uit de tekst verwijderd. Zo werd het parlement 
de kans ontnomen om in te stemmen met het voorstel om de politie om te dopen 
in Yum Yum Teddy Bear Strike Force Z.114 Uit de parlementaire stukken valt voor derden 
echter maar moeilijk op te maken welke delen precies waren ‘uitgefilterd’. Bij ge-
brek aan wettelijk kader was ook niet helemaal duidelijk in hoeverre de regering 
verplicht was tot het overnemen van de publiekssuggesties. Een tweede kantte-
kening betreft de representativiteit van de participanten. Hoewel wikiwetgeving 
in beginsel participatie door het brede publiek toelaat, blijkt uit politicologisch 
onderzoek dat internetconsultatie toch vooral iets voor een zeer specifieke groep 
is. Naast de gebruikelijke oververtegenwoordiging van hoger opgeleide politieke 

108 Zie: ‘Wikisite Verdonk nu al dicht’, NRC Handelsblad, 7 april 2008, p. 1.
109 Zie o.a. S. Ranchordás & W.J.M. Voermans, ‘Crowdsourcing legislation: new ways of engaging 

the public’, The Theory & Practice of Legislation 2017, p. 1-4 (en de overige bijdragen van dit thema-
nummer).

110 Vgl. C. Coglianese, ‘E-rulemaking, information technology and the regulatory process’, Admin
istrative Law Review 2004, p. 353-396.

111 De informatie daarover is evenwel schaars. Zie o.a.: L. Sommer & R. Cullen, ‘Participation 2.0: a 
case study of e-participation within the New Zealand government’, Proceedings of the 42nd Hawaii 
International Conference on System Sciences, Waikoloa: IEEE 2009, p. 2281-2290.

112 Ontleend aan de parlementaire geschiedenis. Zie Hansard (NZL), 7 augustus 2008, nr. 648, 
p. 17869.

113 Hansard (NZL), 19 februari 2008, nr. 645, p. 14374.
114 A. McDaniel, ‘Mob jurisprudence’, The New York Times Magazine, 9 december 2007. 
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junkies, vergt participatie aan internetdemocratie doorgaans een zekere handig-
heid met ICT.115 Dat gold zeker ook voor het Nieuw-Zeelandse voorbeeld.

4.3.2 Participatieve deskundigenadvisering

Een vorm van participatie die verder gaat dan consultatie maar wel binnen de klas-
sieke kaders van de representatieve democratie blijft, zou kunnen worden aange-
duid met participatieve deskundigenadvisering. In Nederland valt dan te denken 
aan de Nationale conventie die in 2006 advies uitbracht aan de regering over ‘het 
herstel van vertrouwen tussen burger en politiek’.116 Deze conventie bestond wel-
iswaar uit deskundigen maar zocht actief de dialoog met de samenleving. Het 
ging daarbij in wezen om een mengvorm van advisering, participatie en delibe-
ratie. De conventie werd op 22 december 2005 bij ministeriële regeling ingesteld. 
Hoewel de conventie een specifieke vraag kreeg toebedeeld, had zij grote vrijheid 
bij de invulling ervan. Anders gezegd: met een onderzoeksvraag als waarmee het 
kabinet de conventie op pad had gestuurd, zou een kandidaat-promovendus geen 
NWO-onderzoeksbeurs hebben gekregen. Zo moest de conventie binnen een half 
jaar reflecteren op de representatieve democratie, de scheiding der machten en de 
interactie tussen de nationale en de internationale rechtsorde.

De conventie was samengesteld uit veertien leden en dertig adviseurs. Zowel 
de adviseurs als de leden waren geselecteerd op basis van specifieke deskundig-
heid.117 Daarmee werd aangesloten bij de Kaderwet adviescolleges die regels stelt 
omtrent de invulling en de werking van, al dan niet tijdelijke, adviescolleges. Hoe-
wel dit allemaal erg naar een klassieke staatscommissie riekt, was het – aldus de 
conventie in haar eindrapport – uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de conventie 
een ‘staatscommissie in traditionele vorm’ zou zijn.118 Dit uitte zich op twee ma-
nieren. De leden van de commissie en hun adviseurs waren niet slechts op basis 
van politieke of staatsrechtelijke expertise geselecteerd, maar kwamen daarnaast 
uit andere wetenschappelijke disciplines, het bedrijfsleven en civil society. Belang-
rijker was dat men streefde naar een open proces. In dat verband trok de conventie 
zowel digitaal – via haar website – als fysiek ‘het land in’ om het gesprek met de 
burger aan de gaan.119 Zowel de vergaderingen van de conventie, als de stukken die 
daar besproken werden, waren bovendien publiek toegankelijk. Wekelijks werden 
stellingen in dagbladen en online media geponeerd door leden of adviseurs van de 
conventie. De conventie rapporteerde in haar eindrapport grote bezoekersaan-
tallen op de website en stevige interactie.120 Dat alles verhinderde overigens niet 
dat de aanbevelingen van de conventie uiteindelijk weinig sporen achterlieten in 
het kabinetsbeleid.121

115 Smith 2009, p. 148-149.
116 Stcrt. 2005, 251, p. 15.
117 Zie de toelichting bij het instellingsbesluit.
118 Nationale conventie, Hart voor de publieke zaak, Den Haag: 2016, p. 62.
119 Dat proces kreeg internationale navolging toen de Britse staatscommissie die advies moest 

uitbrengen over een British Bill of Rights, dezelfde werkwijze toepaste. Daarover: B.J. Leeuw & 
J.  Uzman, ‘Constitutionele groeipijn: het Verenigd Koninkrijk voor, tijdens en na de Commission 
on a Bill of Rights’, TvCR 2015, p. 162-178.

120 Hart voor de publieke zaak, p. 63.
121 Zie de kabinetsreactie op het rapport: Kamerstukken II 2007/08, 30 184, nr. 14.
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Twee staatsrechtelijke kanttekeningen. In de eerste plaats had de conventie, 
hoewel dan niet als zodanig beschouwd, vooral het karakter van een staatscom-
missie. Zowel haar juridische vormgeving, haar output (advies) als haar samen-
stelling (expertise) maken dat duidelijk. Wel was het een staatscommissie plus, die 
nadrukkelijk participatie nastreefde. Ik zou menen dat dit model in algemene zin 
navolging verdient, ook bij de meer traditioneel ingestoken staatscommissies. Een 
tweede gedachte: het soort participatie dat de Nationale conventie realiseerde, was 
voornamelijk op deliberatie gericht en minder op het realiseren van invloed. Daar 
past een model van deliberatieve en minder een model van participatieve demo-
cratie bij. Voor een belangrijk deel zit dat ingebakken in de aard van de gekozen 
constructie: hoewel leden en adviseurs van de conventie uit alle hoeken van de sa-
menleving getrokken waren, bleef het een club van insiders. Die insiders gingen het 
debat met de samenleving aan, maar zij bereikten voornamelijk de (participatie)
elite. Dat hoeft, vanuit het perspectief van deliberatie, niet erg te zijn. Het rapport 
van de conventie wordt vooral gelegitimeerd door het feit dat de uitkomsten het re-
sultaat zijn van stevige discussies met een reeks van deskundigen op verschillende 
terreinen (de adviseurs) en belangstellenden. Anders dan haar naam doet vermoe-
den, was de Nationale conventie echter niet te beschouwen als een wilsuiting van 
We the People en evenmin als een project van crowdsourcing. Zo zag zij zichzelf niet, 
en zo was zij ook niet bedoeld.

4.3.3 Burgerfora

De échte democratische innovatie lag de afgelopen decennia niet bij nieuwe vor-
men van deskundigenadvisering, hoe deliberatief die ook waren vormgegeven. 
Zij lag in de vorming van wat de Britse politicoloog Graham Smith ‘minipublics’ 
noemt: relatief kleine groepen burgers, door (gerichte) loting geselecteerd, die 
een afspiegeling van de samenleving vormen en delibereren over het publieke be-
lang.122 Dergelijke fora zijn in toenemende mate populair, zowel in de wetenschap 
als in de (lokale, nationale én supranationale) praktijk.123

Minipublics zijn er in vele smaken en ze hebben een veelheid aan namen: bur-
gerjury, burgerpanel, consensusconferentie, burgerforum, G1000, om er een paar 
te noemen. De overkoepelende term die ik hier gebruik, is burgerforum. Gemeen-
schappelijk hebben deze burgerfora dat een groep burgers eenmalig dan wel ge-
durende een langere periode meerdere keren bijeenkomt om, na het horen van 
experts en belanghebbenden, op basis van uitwisseling van argumenten tot een 
afgewogen oordeel te komen.124 Verschillen zijn er natuurlijk ook. Vanuit consti-
tutioneel perspectief is vooral interessant wat de rol ervan is in het proces van be-
leidsvorming. In die zin onderscheiden Boogaard en Cohen vier varianten.125 Som-
mige bijeenkomsten hebben vooral het karakter van inspraak: burgers wachten af 
waarmee de overheid komt en krijgen de mogelijkheid suggesties te doen. Vervol-
gens is er de burgerjury, die vooral aansluit bij het concept van de toeschouwersde-

122 Smith 2009, p. 29; p. 72-110.
123 Zo adviseerde de eerdergenoemde Nationale conventie om nader met burgerfora te experimen-

teren. Zie Hart voor de publieke zaak, p. 18-19. 
124 Rob 2018, p. 35.
125 Boogaard & Cohen 2016, p. 1409-1410.
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mocratie: de overheid heeft het initiatief, de burgers wacht af, toetst en beoordeelt. 
Een beschaafde vorm van het Griekse schervengericht. Boogaard en Cohen onder-
scheiden vervolgens twee varianten van de moderne burgertop die verdergaan. In 
de eerste staat de doe-democratie centraal: de burger trekt zich de verantwoorde-
lijkheid voor een publieke taak aan en schakelt de overheid in als facilitator. Voor 
onze studie is echter vooral de vierde variant van belang: burgers als instigator 
van beleid en de wetgever als opdrachtnemer. De overheid, kortom, als een uit de 
hand gelopen burgerinitiatief en de burgertop als een benadering van het We the 
People waarnaar in sommige kring zo naarstig wordt gezocht.126 Het is het soort 
besluitvorming dat men belichaamd ziet door de G1000 en het gedachtegoed van 
Van Reybrouck.127

Op nationaal niveau is in Nederland tot dusver beperkt geëxperimenteerd met 
burgerfora. Sinds vorig jaar bestaat op nationaal niveau een variant op de burger-
jury. Rondom de jaarlijkse Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer wordt een 
V100 georganiseerd. 100 burgers bedenken, aan de hand van vooraf geselecteerde 
thema’s, vragen omtrent de jaarverslagen van de verschillende ministeries.128 De 
geopperde vragen worden door de Kamercommissies betrokken bij de behande-
ling van die jaarverslagen. Grootser, meeslepender en in elk geval (internationaal) 
bekender werd echter het Burgerforum kiesstelsel, dat min of meer gelijktijdig 
met de Nationale conventie plaatsvond. Het Burgerforum kan ergens tussen de 
eerste en de laatste categorie van Boogaard en Cohen worden geduid. Het initiatief 
voor het burgerforum lag heel duidelijk bij het kabinet. Toch was het bepaald niet 
zo dat men enkel kon reageren op wat de regering had bedacht. Integendeel, het 
Burgerforum werd nu juist gevraagd om gemotiveerd te adviseren over de wense-
lijkheid van een nieuw kiesstelsel voor de Tweede Kamer.129 In die zin ontwikkel-
de het Burgerforum zelfstandig beleid. Tegelijkertijd viel het met de suggestie dat 
hier de soeverein aan het woord was dan weer alleszins mee. Het kabinet legde de 
uitkomsten van het Burgerforum betrekkelijk probleemloos naast zich neer.

Een aardige vraag is nog wel hoe men het Burgerforum kiesstelsel juridisch 
moet duiden.130 Zoals gezegd was het Burgerforum evident bedoeld als een ad-
viesinstantie. Maar anders dan het geval was bij de Nationale conventie, waren 
de 140 leden ervan niet geselecteerd op basis van deskundigheid. Van de 50.400 
kiesgerechtigden voor de Tweede Kamer die aanvankelijk waren uitgenodigd, ga-
ven uiteindelijk zo’n 1700 burgers zich, na een informatiebijeenkomst, op voor 
deelname. Daarna vond gerichte loting op basis van geslacht en provincie plaats. 
De 140 geselecteerde leden bezochten eerst een aantal bijeenkomsten waarin zij 
vertrouwd werden gemaakt met het Nederlandse staatsrecht, het kiesstelsel en de 
mogelijke alternatieven, om vervolgens, op regionale bijeenkomsten, het debat 
met niet-geselecteerde medeburgers aan te gaan. Die medeburgers konden boven-

126 Boogaard & Cohen 2016, p. 1410.
127 D. van Reybrouck, Tegen verkiezingen, Amsterdam: De Bezige Bij 2017 (15e druk).
128 Rob 2018, p. 37-38.
129 Zie het instellingsbesluit van 17 januari 2006, Stcrt. 2006, 36, p. 10, art. 3.
130 Vgl. uitvoerig: W. van der Woude, ‘Democratie, advies en inspraak. Een grensverkenning aan de 

hand van het Burgerforum kiesstelsel en de Nationale conventie’, in: C.W. Noorlander e.a. (red.), 
Het volk regeert, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, p. 353-368.
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dien via de website van het Burgerforum reageren.131 Uiteindelijk stelden de leden 
de aanbevelingen bij meerderheidsbesluitvorming vast.

Ook bij het Burgerforum lijkt derhalve het deliberatieve aspect voorop te heb-
ben gestaan, maar meer dan het geval was bij de Nationale conventie zien we hier 
ook aspecten van de participatieve democratie. Waar participatie voor de Nationa-
le conventie bijzaak was, kon het afspiegelingskarakter van het Burgerforum als 
haar belangrijkste troef worden beschouwd. Daarmee week het Burgerforum af 
van de gebruikelijke vormen van advisering. Terecht was de totstandkoming er-
van dan ook niet gebaseerd op de Kaderwet adviescolleges.132 Het afspiegelings-
karakter lijkt eerder te wijzen op een vorm van representatie. Terecht wijst Van 
der Woude er evenwel op dat hierbij niet gedacht moet worden aan representa-
tie in grondwettelijke zin. Zulke representatie is, krachtens artikel 50 Grondwet, 
immers in handen van de Staten-Generaal. Op de betekenis van representatie in 
de Grondwet, en haar relatie tot participatie en afspiegeling ga ik in paragraaf 
5.4.2 nader in. Hier zij, tot slot, nog aangetekend dat dit gemengde karakter van 
het Burgerforum kiesstelsel – deels adviserend, deels representerend, deels deli-
beratief – van belang is voor de legaliteitskwestie. Als, zoals gezegd, de Kaderwet 
adviescolleges noch de Grondwet zelf hier een wettelijke basis bood, dan rijst de 
vraag naar de legaliteit – en daarmee van de staatsrechtelijke legitimiteit – van het 
concept. Die kwestie komt verder aan de orde in paragraaf 5.3.5.

4.3.4 Mengvormen: het IJslandse experiment

Tot dusver besprak ik de verschillende vormen van participatie als zelfstandige en-
titeiten. Participatie is echter vooral een proces, dat kan bestaan uit een combinatie 
van verschillende varianten van interactieve beleidsvorming. Illustratief is in dit 
verband het IJslandse experiment met ‘constitutional crowdsourcing’. Na de financiële 
crisis van 2008 was het constitutionele stelsel in IJsland dringend aan vernieuwing 
toe. Aangezien het vertrouwen in de democratische instituties onder het nulpunt 
leek te zijn gedaald, zette de nieuwe regering in op een reeks van participatieve 
processen. Dat geheel werd bij wet geregeld. De Act on a Constitutional Assembly 
voorzag, om te beginnen, in een Nationaal Forum van 950 door loting geselec-
teerde kiesgerechtigden. Dit Forum kwam één dag bij elkaar om een agenda van 
constitutionele verandering vast te stellen. De bijeenkomst van het Forum werd be-
geleid door een constitutioneel comité van experts. Dit comité stelde op basis van 
de voorstellen van het Forum een rapport samen ten behoeve van weer een nieuw 
orgaan dat de wet in het leven riep: een Constitutionele Assemblee bestaande uit 
25 verkozen leden. Zittende politici waren wettelijk van verkiezing uitgesloten: het 
was uitdrukkelijk een project van ‘anti-political politics’.133 In de praktijk kwamen 
de kandidaten zowel uit politieke partijen als uit belangengroeperingen, de weten-
schap en het maatschappelijk middenveld.134 Er deed zich één probleem voor: het 

131 Burgerforum Kiesstelsel, Met één stem meer keus, Den Haag 2006 (bijlage procesverslag).
132 Er werd immers niet voldaan aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen van art. 10 en 12 lid 1 

Kaderwet.
133 Aldus: B.Th. Bergsson & P. Blokker, ‘The constitutional experiment in Iceland’, in: K. Pocza 

(red.), Verfassungsgebung in konsolidierten Demokratien, Baden-Baden: Nomos 2014, p. 154-174.
134 A. Renwick, After the referendum. Options for a constitutional convention, Londen: The Constitution 

Society 2014, p. 60.
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IJslandse Hooggerechtshof intervenieerde vanwege onregelmatigheden tijdens de 
verkiezingen en verklaarde het instellingsbesluit van Assemblee onverbindend.135 
De wetgever besloot daarop de dezelfde personen te benoemen als een ‘constitu-
tionele raad’, in wezen een klassieke benoemde staatscommissie.

De raad had de taak om aanbevelingen voor constitutionele hervorming te for-
muleren. Deze aanbevelingen werden vervolgens in een (raadgevend) referendum 
aan het electoraat voorgelegd. Bijzonder was echter de werkwijze van de raad, die 
net als de Nationale conventie in Nederland sterk was gericht op publiekspartici-
patie. Met behulp van internet en sociale media werden concepten aan het publiek 
voorgelegd, er werd in het openbaar vergaderd en de vergadering waren live op in-
ternet te volgen.136 De raad zelf schatte na afloop dat minstens 4 procent van de 
aanbevelingen door participatie tot stand was gekomen. Deze participatieve aan-
pak lijkt in zoverre gewerkt te hebben dat de aanbevelingen, gegoten in een wets-
voorstel voor grondwetswijziging, bij raadgevend referendum door maar liefst 
67 procent van de kiezers werd gesteund.137 Daarmee leek het IJslandse experiment 
één groot succesverhaal te worden. Toch werd het dat niet. Kort na het referendum 
vonden er algemene verkiezingen plaats en die resulteerden in een parlementaire 
meerderheid die uitgesproken sceptisch was over de voorstellen. Tot dusver zijn de 
voorstellen dan ook in een diepe la verdwenen.

Wat van het IJslandse voorbeeld te denken? Om te beginnen illustreert het voor-
beeld hoe een reeks aan participatieve en deliberatieve instrumenten in serie ge-
schakeld kan worden. Het IJslandse proces was een mengvorm van agendavorming 
door een gelote burgertop (het Nationale Forum), publieksconsultatie en delibera-
tie door de constitutionele raad, en uiteindelijk het element van directe democratie 
door middel van een referendum. Het levert ontegenzeggelijk een indrukwekkend 
model op. Alle wereldwijde aandacht ten spijt kan men zich evenwel afvragen of dit 
project alle tijd, energie en geld waard was. Om te beginnen moet het participatie-
ve element in zoverre relativeren dat zowel de opkomst bij de verkiezingen van de 
constitutionele assemblee als het referendum laag was, en dat slechts een fractie 
van de IJslandse bevolking aan de gedachtevorming door de constitutionele raad 
deelnam.138 Belangrijker is echter dat het proces niet tot grondwetswijziging heeft 
geleid. De oorzaak daarvoor lijkt te zijn gelegen in het doel van de gehele exercitie, 
namelijk partijpolitiek buiten de deur houden. Juist het feit dat het parlement op 
geen enkele wijze bij de besluitvorming is betrokken, maakt dat het zich daaraan 
ook niet gebonden voelde. Het inzetten op maatschappelijk draagvlak ging hier 
ten koste van parlementair draagvlak.139 Alle deliberatie ten spijt kan men dan ook 
moeilijk volhouden dat het proces maatschappelijke consensus heeft bewerkstel-
ligd.140 De les die hieruit valt te leren is dat de partijendemocratie, hoe impopulair 

135 A.Th. Árnason, ‘A review of the Icelandic Constitution – popular sovereignty or political confu-
sion’, TvCR 2011, p. 342-351, op p. 350.

136 Uitgebreid: A.C.M. Meuwese, ‘Grondwetsinnovatie in IJsland: het vervolg’, TvCR 2012, p. 440-
449, op p. 443.

137 Wel was de opkomst relatief laag: 49 procent. Zie Renwick 2014, p. 63.
138 Renwick 2014, p. 65.
139 J. Ólafsson, ‘The Constituant Assembly. A lesson in failure’, in: Ph. Urfalino e.a. (red.), Iceland’s 

financial crisis, Oxford: Routledge 2016, p. 252-272.
140 Bergsson & Blokker 2014, p. 174.
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zij op gezette tijden ook is, zich niet gemakkelijk uit het constitutionele bestel laat 
wegdenken.

4.4 Resumerend

Zoals het voorgaande overzicht illustreert, is er een rijk palet aan instrumenten 
om beleidsvorming participatief vorm te geven. In algemene zin zien we een trend 
van inspraak naar meer interactieve en actieve vormen van participatie. Het mogen 
roepen langs de zijlijn is niet langer het ideaal: de burger wordt steeds vaker het 
veld op getrokken. Dat roept de vraag op wie de op het veld getrokken burger pre-
cies is, en wat zijn rol daar dan mag zijn. Mag hij signaleren, waarschuwen en mee-
denken, zoals de gedachte lijkt achter het Nationaal burgerinitiatief, de Nationale 
conventie en vormen van consultatie? Of zien we de burger ook als het informele 
derde lid van ‘de samengestelde delen van de wetgever’? We zagen dat die laatste 
variant, zeker in internationaal verband, de laatste tijd populair is. Experimenten 
met wikiwetgeving en burgerfora zullen de komende jaren vermoedelijk alleen 
maar toenemen. Tegelijkertijd illustreert de IJslandse casus ook dat de klassieke 
structuren van de democratie hun belang onvermindend behouden. Dat roept de 
vraag op hoe de trend richting meer participatie vanuit het constitutionele per-
spectief moeten worden geduid. Ik kom daar nu aan toe.

5 Staatsrechtelijke analyse

Wat nu vanuit staatsrechtelijk perspectief van de trend naar meer burgerpartici-
patie te denken? Bevat het constitutionele stelsel normen om burgerparticipatie te 
waarborgen en welke randvoorwaarden stelt het? En op welke wijze legitimeert het 
staatsrecht participatie?

5.1 Grondwet, wet en internationaal recht

Reflexmatig zoekt de jurist de antwoorden op de bovenstaande vragen in de 
(Grond)wet. In het geval van burgerparticipatie is dat problematisch. De Grond-
wet negeert het verschijnsel vrijwel volledig. Afgezien van het kiesrecht uiteraard, 
vindt men er alleen het petitierecht in terug. Die constatering past, in bredere zin, 
bij het gegeven dat de Grondwet belangrijke delen van de rechtsontwikkeling over 
het hoofd ziet waardoor haar waarde soms voornamelijk rechtshistorisch van aard 
lijkt. Strucyken merkt op:

‘Voor overschatting van de waarde der Grondwet hoede men zich dus. Anderzijds eer-
biedige men haar als historisch nationaal document, dat erg lang zijn waarde kan be-
houden. Maar schaf haar dus niet af, en ook als de tijd voor verandering is gekomen, 
houde men met haar historisch karakter rekening, trachte niet haar om te werken, te 
moderniseren, maar verander alleen datgeen, wat aan de natuurlijke ontwikkeling van 
het staatsleven dreigt in de weg te staan’.141

141 A.A.H. Struycken, De Grondwet: haar karakter en waarde, Arnhem: Gouda Quint 1912, p. 52.
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Deze houding lijkt de Grondwetgever te hebben omgewerkt tot een dubbel criteri-
um voor grondwetswijziging: er moet sprake zijn van een dringende behoefte om 
de kwestie in de Grondwet te regelen en de kwestie moet voldoende constitutio-
nele rijpheid vertonen.142 Dat is, op zichzelf bezien, verdedigbaar beleid maar het 
veronderstelt een actievere rol voor de wetgever. Op het terrein van de burgerpar-
ticipatie kenmerkt die zich echter eveneens door wat in de Britse sitcom Yes Prime 
Minister ooit ‘firm and masterly inactivity’ heette.

Daarmee is niet gezegd dat de wetgever aan het thema burgerparticipatie vol-
ledig voorbij is gegaan. De nieuwe Omgevingswet is, bij wijze van spreken, volge-
bouwd met verplichtingen tot het organiseren van participatie. En voor het decen-
trale niveau bepaalt artikel 150 Gemeentewet dat gemeenteraden verplicht zijn een 
inspraakverordening vast te stellen. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) laat 
zich ook niet onbetuigd door in de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 
van afdeling 3.4 een participatieregeling vast te stellen. Bovendien kan participatie 
in meer algemene zin worden ingelezen in de verplichting voor bestuursorganen 
om alle af te wegen belangen in kaart te brengen (art. 3:2 Awb), deze zorgvuldig 
af te wegen (art. 3:4 lid 1 Awb) en het resultaat deugdelijk te motiveren (art. 3:46 
Awb). Desalniettemin is zowel de aard als de reikwijdte van deze regeling beperkt: 
zij ziet slechts op de voorbereiding van bestuursbesluiten – en dus bijvoorbeeld 
niet de vorming van beleid door de formele wetgever zelf – en zij gaat uitsluitend 
over inspraak. Over nieuwere generaties van interactieve beleidsvorming treft men 
in wetgeving niets aan. Misschien is het daarvoor nog te vroeg. Het kan echter ook 
gaan om bewuste terughoudendheid. In het van oudsher verzuilde en pragmati-
sche Nederland was besluitvaardigheid immers nooit de eerste deugd. Daarnaast 
zou een rol kunnen spelen dat het bij burgerparticipatie om een sociologisch ver-
schijnsel gaat dat zich maar beperkt in juridische kaders laat vatten. Toch blijft 
het gebrek aan kaders, of zelfs maar de erkenning van een subjectief recht op par-
ticipatie in de (Grond)wet opvallend. Het wettelijk stelsel zet eenduidig in op de 
representatieve democratie.

Iets soortgelijks lijkt het geval te zijn voor het internationale recht. Hoewel ar-
tikel 25 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
(IVBPR) in algemene zin van het recht ‘to take part in the conduct of public affairs, 
directly or through freely chosen representatives’ spreekt, kan daarin vooralsnog 
geen recht op specifieke vormen van participatie worden gelezen. Het is aan de 
staat om de modaliteit van participatie te kiezen, ook als deze uitsluitend vorm 
krijgt langs de lijnen van de representatieve democratie. In 1991 overwoog het 
VN-Mensenrechtencomité in dat verband:

‘It must be beyond dispute that the conduct of public affairs in a democratic State is 
the task of representatives of the people, elected for that purpose, and public officials 
appointed in accordance with the law. (…) Although prior consultations, such as public 
hearings or consultations with the most interested groups may often be envisaged by 
law or have evolved as public policy in the conduct of public affairs, article 25(a) of 
the Covenant cannot be understood as meaning that any directly affected group, large 
or small, has the unconditional right to choose the modalities of participation in the 

142 Aldus de kabinetsreactie op het eindrapport van de Staatscommissie Grondwet: Kamerstukken II 
2011/12, 31 570, nr. 20, p. 4.
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conduct of public affairs. That, in fact, would be an extrapolation of the right to direct 
participation by the citizens, far beyond the scope of article 25(a).’143

Toch is dat niet het hele verhaal. De mensenrechtenverdragen worden, zoals be-
kend, evolutief uitgelegd144 en er is internationaal een duidelijke trend waar te 
nemen richting de erkenning van participatieve democratievormen.145 Hiervoor 
werd al gewezen op het Aanvullend Protocol bij het Europees Handvest inzake 
lokale autonomie, dat het recht op participatie in lokale democratie waarborgt. 
Naast het organiseren van verkiezingen voor staatsburgers, worden in dat verband 
het petitierecht, lokale referenda en consultatie met name genoemd. Hoewel het 
verdrag uitsluitend ziet op het decentrale niveau, kan het wel als inspiratiebron 
dienen voor de uitleg van meer algemene mensenrechtennormen. Daar komt bij 
dat er een groeiende stapel soft law is waarin het belang van burgerparticipatie 
niet alleen wordt erkend, maar waarin ook de voorwaarden en de grenzen ervan in 
kaart worden gebracht.146 Het is denkbaar dat dergelijke documenten in de (nabije) 
toekomst leiden tot expliciete erkenning van een mensenrecht op participatieve 
democratie. Daarnaast bieden zij een aanknopingspunt voor het aftasten van de 
rechtsstatelijke parameters van het debat over burgerparticipatie. Van een formele 
status is vooralsnog echter geen sprake. Voor een juridische evaluatie van het ver-
schijnsel bieden de internationale bronnen geen aanknopingspunt. Daarvoor is 
iets anders nodig: de beginselen van de democratische rechtsstaat.

5.2 Op zoek naar legitimatie: de democratische rechtsstaat als kader

Een belangrijk element in het staatsrecht is het concept legitimiteit. Het staats-
recht benadert immers de mogelijkheid om burgers de wet voor te schrijven in 
termen van bevoegdheid. Het stelt de vraag wie de ambtsbekleder is dat hij macht 
mag uitoefenen. De relatie tussen het staatsrecht en het concept legitimiteit is ech-
ter dubbelzinnig. Enerzijds draagt het staatsrecht bij aan legitimiteit.147 Het recht 
maakt immers de macht van de staat tot gezag.148 Anderzijds wordt het staatsrecht 
sterk beïnvloed door het legitimiteitsconcept. De inhoud ervan moet immers zelf 
ook maatschappelijk geaccepteerd worden. Soms moet het zich aanpassen aan 
buiten het gesloten systeem van het recht gelegen ontwikkelingen. De wijze waar-
op fundamentele staatsrechtelijke concepten in de negentiende eeuw vorm kre-
gen, illustreert dit. Het democratiebeginsel zette toen met enige regelmaat het tot 
dan toe geaccepteerde geschreven recht opzij. Het overkwam de Koning toen hij 
meende vrijelijk kabinetten naar huis te kunnen sturen en zelfstandig algemene 

143 Mensenrechtencomité 4 november 1991, Nr. 205/l986 (Marshall v. Canada).
144 Zie o.a.: D. McGrogan, ‘On the interpretation of human rights treaties and subsequent practice’, 

Netherlands Quarterly of Human Rights 2014, p. 347-378
145 A.M. Banks, ‘Expanding participation in constitution making: challenges and opportunities’, 

William & Mary Law Rev. 2008, p. 1043-1069, op p. 1046-1047.
146 In het kader van de Raad van Europa valt o.a. te denken aan Aanbeveling CM/Rec(2009)1 omtrent 

EDemocracy van het Comité van Ministers, aan Aanbeveling CM/Rec(2018)4 inzake  participatie 
op lokaal niveau, en aan Aanbeveling CM/Rec(2007)14 omtrent de rol van NGO’s m.b.t. consul-
tatie en participatie.

147 H. Daudt, ‘Legitimiteit en legitimatie’, Beleid & Maatschappij 1975, p. 5-10, op p. 7. 
148 J.L.M Gribnau, Soevereiniteit en legitimiteit: grenzen aan ( fiscale) regelgeving (oratie Leiden), 2008, 

p. 10.

Dit artikel uit Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



81

maatregelen van bestuur uit te kunnen vaardigen. Plotsklaps zag hij zich tegen-
over een fors deel van de staatsrechtelijke literatuur geplaatst. De Koning leerde 
dat de wet (en de Grondwet) niet alleen een bron van legitimiteit is, maar zelf ook 
onderdeel kan zijn van een legitimiteitsdiscussie. En het negentiende-eeuwse 
staatsrecht leert ons bovendien dat de belangrijkste ‘motor’ van constitutionele 
legitimiteit wordt gevormd door de democratie en de rechtsstaat. Concepten als 
rechtsgelijkheid, rechtszekerheid, persoonlijke en collectieve autonomie, checks & 
balances: ze dragen allemaal op hun eigen manier en in, per tijd en plaats, varië-
rende mate bij tot legitimiteit van machtsuitoefening. In de praktijk vormen dus 
de beginselen van de democratische rechtsstaat gezamenlijk een belangrijk toet-
singskader voor het beoordelen van de legitimiteit van staatsrechtelijke concep-
ten.149 De democratische rechtsstaat levert, in de woorden van de Britse theoreti-
cus T.R.S. Allan, de ‘foundational values that underlie and inform the purpose and 
character of constitutional government’.150 Aangezien rechtsstaat en democratie 
middelen zijn tot het bereiken van verschillende doelen, kunnen zij soms echter 
in verschillende richting wijzen. Ik bespreek eerst de rechtsstatelijke kant van de 
zaak, om vervolgens te bezien hoe we participatie moeten begrijpen in het licht 
van het democratiebeginsel.

5.3 Participatie en de rechtsstaat

Willen we de rechtsstaat als toetsingskader hanteren, dan dient eerst kort te wor-
den bezien hoe we die rechtsstaat moeten begrijpen. In de rechtsstaat is niet alleen 
de burger maar ook de overheid gebonden aan het recht. De rechtsstaat is gericht 
op de bescherming van een aantal basiswaarden, waaronder de bescherming te-
gen willekeur, de daarmee samenhangende rechtszekerheid en de rechtsgelijk-
heid.151 In de Nederlandse juristerij wordt bovendien van een meer materieel begrip 
van de rechtsstaat uitgegaan. Zo omschreef Hirsch Ballin de rechtsstaat ooit als 
gericht op de erkenning van de waardigheid van het individu.152 In deze benadering 
omvat de rechtsstaat mede individuele autonomie en vrijheid. Ter verwezenlijking 
van deze doelen worden in de rechtsstaat diverse beginselen gehuldigd: legaliteit, 
machtenscheiding en machtsverdeling, rechterlijke toetsing en de bescherming 
van fundamentele rechten.153 Het zijn deze elementen die, gezamenlijk met het nog 
afzonderlijk te bespreken democratiebeginsel, een bruikbaar toetsingskader vor-
men voor staatsrechtelijke analyse.

5.3.1 De relatie tussen participatie en de rechtsstaat

Tussen de rechtsstaat en burgerparticipatie als sociaal en bestuurskundig ver-
schijnsel bestaat geen directe band. Burgerparticipatie is rechtsstatelijk voorge-

149 F.J. van Ommeren, ‘De rechtsstaat als toetsingskader’, in: F.J. van Ommeren & S.E. Zijlstra, De 
rechtsstaat als toetsingskader, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 7-22.

150 T.R.S. Allan, Constitutional justice, Oxford: Oxford University Press 2001, p. 4. 
151 Van Ommeren 2003, p. 18
152 E.M.H. Hirsch Ballin, ‘De mens in de sociale rechtsstaat’, in: G.M. van Veldhoven e.a. (red.), 

Overheidsbemoeienis, Deventer: Kluwer 1982, p. 21-33, op p. 22.
153 Van Ommeren 2003, p. 19; W.R.R., De toekomst van de nationale rechtsstaat, Den Haag: Sdu 2002, 

p. 42.
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schreven noch verboden. Dat wil echter niet zeggen dat de beide concepten hele-
maal niets met elkaar van doen hebben. Indirect valt zo’n band toch wel te con-
strueren. Ik zou hier willen verdedigen dat burgerparticipatie en de rechtsstaat, 
tot op zekere hoogte, dezelfde doelen voor ogen hebben. In paragraaf 3.4 kwamen 
twee functies van burgerparticipatie naar voren die voor de rechtsstaat van bijzon-
der belang zijn: het realiseren van invloed van individuele burgers op het proces 
van rechtsvorming (de participatieve perceptie) en het bevorderen van rationeel en 
kwalitatief beleid (de deliberatieve perceptie). Beide waarden zijn de rechtsstaat 
bepaald niet vreemd. Laat ik dat kort uitwerken.

Invloed en individuele autonomie

Hoewel invloed van burgers op de beleidsvorming traditioneel in verband wordt 
gebracht met de democratie, is daarmee niet alles gezegd. Ik refereerde hiervoor 
al aan de bijdrage van Möllers, die de legitimerende werking van het staatsrecht 
zoekt in het spanningsveld tussen collectieve en individuele zelfbeschikking.154 
De ambitie van de participatieve democratie om individuele burgers een grotere zeg-
genschap in beleidsvormingsprocessen te geven, past dan ook in het streven om 
de individuele autonomie van burgers zo veel mogelijk te verzekeren. Toegegeven, 
participatieve democratie introduceert daarvoor andere methoden dan de rechts-
staat. Inspraak en consultatie zijn wezenlijk iets anders dan het verzekeren van 
grondrechten. De grondgedachte is echter dezelfde: de gedachte dat het individu 
een zekere mate van autonomie toekomt. Waar deze autonomie in de rechtsstaat 
wordt verzekerd over de band van de overheid, die immers zo georganiseerd moet 
zijn dat de individuele vrijheid zo effectief mogelijk kan worden gegarandeerd, 
schakelt de participatieve democratie de burger zelf in om die individuele vrijheid 
vorm te geven. Dat klinkt allemaal heel mooi en hip, maar men kan zich overigens 
wel de vraag stellen of de participatieve democratie op dit specifieke punt zo suc-
cesvol kan zijn. Ik weet dat niet en laat het antwoord graag aan de rechtsfilosofie 
en de sociale wetenschap over. Voor nu beperk ik me tot de constatering dat de 
rechtsstaatgedachte en de participatieve democratie op het punt van de individuele 
autonomie evenwijdig optrekken.

Rationele besluitvorming

Is het vergroten van burgerinvloed een ideaal van de participatieve democratie, 
meer deliberatieve visies op burgerparticipatie benadrukken vooral de waarde van 
participatie in het bereiken van rationele en kwalitatief hoogwaardige besluitvor-
ming. Nu zou men op het eerste gezicht zeggen dat deze waarden voor de rechts-
staat van secundair belang zijn. Toch passen zij goed in een moderne opvatting 
van de rechtsstaat. Hiervoor werd al benadrukt dat de rechtsstaat zoals wij die in 
Nederland begrijpen, geen formele is maar een materiële. De Britse rechtsfilosoof 
T.R.S. Allan markeert het verschil tussen beide als volgt:

‘A formal conception of the rule of law, providing only a formal equality before the law 
(whatever it permits or proscribes) is a reflection of law as the command of a sovereign 

154 Möllers 2005, p. 27-28. 
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ruler, whose function is to settle disagreement by authoritative decree. The point of 
democracy, however, is to secure government not only by the people (or their repre-
sentatives) but to secure it in their collective interest: there must be provision for ad-
vancement of a common good (…). For such a regime, only a more thorough-going and 
substantive equality can serve: each person’s treatment must be capable of justification 
by reference to an explicitly articulated conception of the public good, open to unin-
hibited debate and criticism.’155

Allan refereert hier aan de, in paragraaf 2.1 reeds aangehaalde ontwikkeling dat de 
constitutionele cultuur, en daarmee ook ons begrip van de rechtsstaat, verandert 
van een culture of authority naar een culture of justification. Hij onderstreept boven-
dien de notie van het algemeen belang: overheidshandelen moet kunnen worden 
gerechtvaardigd in het licht van ‘an explicitly articulated conception of the public 
good, open to uninhibited debate and criticism’. Dat sluit bijna naadloos aan bij 
de gedachte achter deliberatieve democratie, namelijk dat het algemeen belang 
slechts door middel van debat en dialoog ‘gevonden’ kan worden. Het sluit ook 
aan bij de gedachte achter veel instrumenten van burgerparticipatie: de zoektocht 
naar het algemeen belang met inbreng van velen en op basis van een botsing van 
visies en argumenten. Deliberatie pur sang.

Nu wil ik niet zeggen dat dit de enige of zelfs maar de meest voor de hand lig-
gende materiële rechtsstaatopvatting is. Misschien is Allan’s rechtsstaat de onze 
niet. Desalniettemin is het een versie van de rechtsstaat die goed past in de huidige 
rechtsstatelijke praktijk. Zij verklaart, en rechtvaardigt, bijvoorbeeld de prolifera-
tie van grondrechten, wier functie het niet langer is om te dienen als heilige huisjes 
maar als afwegingskader voor rationeel en deliberatief beleid.156 Zij past ook in de 
wijze waarop wetgevers en rechters de rechtsstatelijkheid van (concept)wetgeving 
benaderen, en zij past in de trend om rechtsstatelijkheid in verband te brengen met 
procedurele rechtvaardigheid en motivering. Wat daar ook van zij, de invulling die 
Allan geeft aan de rule of law illustreert althans, dat we deze niet op afstand hoeven 
plaatsen van vormen van participatieve of deliberatieve democratie.

Functies van de rechtsstaat

Wat is dan de functie van de rechtsstaat voor het functioneren van participatie-
ve processen? Zie ik het goed, dan kan de rechtsstaat in dit verband drie functies 
vervullen. In de eerste plaats faciliteert de rechtsstaat burgerparticipatie door de 
basisvoorwaarden voor participatie te garanderen. Daarnaast legitimeert de rechts-
staat het verschijnsel, door het wettelijk te (laten) verankeren en in te kaderen. En 
ten derde begrenst de rechtsstaat burgerparticipatie, door een aantal  inhoudelijke 
 piketpaaltjes te slaan. Men denke dan aan de (grond)rechten van derden, de rechts-
zekerheid, de machtenspreiding en de rechterlijke controle. Voor de verschillende 

155 T.R.S. Allan, ‘Democracy, legality, and proportionality’, in: G. Huscroft e.a. (red.), Proportionality 
and the Rule of Law, Cambridge: Cambridge University Press 2014, p. 205-233, op p. 209.

156 Vgl. M. Kumm, ‘Institutionalising Socratic contestation: the rational human rights paradigm, 
legitimate authority and the point of judicial review’, European J. of Legal Studies 2007, p. 153-183; 
enigszins vergelijkbaar: W.J. Witteveen, De wet als kunstwerk, Amsterdam: Boom 2014, p. 148-154, 
op p. 153.
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elementen van de rechtsstaat geldt dat zij meerdere van deze functies kunnen ver-
vullen. Ik loop ze kort na.

5.3.2 Grondrechten

Zowel de faciliterende als de begrenzende rol van de rechtsstaat is bij uitstek rele-
vant voor de grondrechten. Enerzijds faciliteren bepaalde grondrechten het proces 
van participatie. Zo zijn het non-discriminatiebeginsel, de vrijheden van menings-
uiting, vereniging en vergadering, maar – als het misgaat – ook het beginsel van 
effectieve rechtsbescherming, fundamentele basisvoorwaarden voor het functio-
neren van participatie.157 Anderzijds kunnen de rechten van derden in het geding 
zijn bij bepaalde uitkomsten van interactieve beleidsprocessen. Grondrechten be-
perken dan de werking van het participatieve proces.

De faciliterende functie

Een bijzondere variant van de uitingsvrijheid betreft de verplichting voor de staat 
om niet alleen het vrije debat tussen de deelnemers te waarborgen, maar deze deel-
nemers ook op een zo neutraal mogelijke manier van informatie te voorzien.158 
Recente Ierse jurisprudentie laat zien dat dit nog niet zo eenvoudig is, en dat deze 
verplichting tot serieuze problemen aanleiding kan geven.159 Enerzijds vereist het 
deliberatieve proces immers een actieve rol van de overheid in het informeren van 
participanten. Anderzijds is de grens tussen ongevraagde overheidsinformatie en 
propaganda een dunne. In de Ierse zaak stond de informatievoorziening rondom 
een referendum centraal. De overheid financierde folders en een website die op 
het eerste gezicht zuiver een informatieve rol hadden, maar waarin sprake was 
van evaluatieve termen die niet door alle kampen in het referendum onderschre-
ven werden. Het Ierse Hooggerechtshof oordeelde echter dat daarmee in strijd 
met de constitutioneel vereiste neutraliteit was gehandeld. Een dergelijke kwes-
tie kan zich ook voordoen bij vormen van participatie zoals een burgertop of een 
burger jury. Met name in dat laatste geval, waarin van burgers wordt gevraagd om 
bestuurders ‘te begeleiden en beoordelen’, is sprake van spanning tussen een over-
heid die verantwoording aflegt en een informerende overheid.160

Een andere manier waarop grondrechten het proces van participatie normeren, 
betreft de actieve selectie van de deelnemers. Voor veel vormen van participatie is 
van selectie geen sprake. Dat geldt bijvoorbeeld voor internetconsultatie of het pe-
titierecht. Bij andere vormen, zoals het Burgerforum Kiesstelsel en de diverse ma-
nifestaties van de G1000-beweging, wordt wel geselecteerd. Juist de methode van 
selectie, loting, is echter wat deze vormen van participatie zo innovatief maakt.161 
Anders dan bij inspraak, waar doorgaans duidelijk sprake is van een ‘participa-
tie-elite’ is de gedachte achter burgerfora dat zij een afspiegeling van de samen-

157 Vgl. art. 1 en 7-9 Gw; art. 10, 11, 14 EVRM, en art. 1 Twaalfde Protocol bij het EVRM. 
158 Zie daarover o.a. European Commission for Democracy through Law (Commissie van Venetië), 

Code of Good Practice on Referendums (2007), no. CDL-AD(2007)008, par. 2.2 en 3.4.
159 Zie Supreme Court of Ireland 11 december 2012, [2012] IESC 53 (McCrystal).
160 J. Westerweel & F.J.H. van Tienen, ‘Het gemeentelijk referendum in de praktijk’, TvCR 2017, 

p. 188-209, 196.
161 Smith 2009, p. 79.
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leving vormen. Dit aspect kan meerwaarde hebben in een tijd waarin de klassieke 
representatie onder vuur ligt. Dan is echter wel van belang dat de verwachtingen 
waar worden gemaakt en dat is in de praktijk lastig. Bij de G1000-initiatieven op 
lokaal niveau blijkt toch vaak dat de bijeenkomsten geregeld weer worden gefre-
quenteerd door het volk dat men ook geregeld ziet bij jaarvergaderingen van eer-
biedwaardige juridische clubs.162

Wij zagen reeds bij de bespreking van het Burgerforum Kiesstelsel dat daarom 
gebruik wordt gemaakt van ‘gerichte’ loting (wat politicologen aanduiden als ‘stra
tified sampling’): bepaalde groepen krijgen in de loting een streepje voor om te ver-
zekeren dat zij in de uiteindelijke samenstelling vertegenwoordigd zijn.163 Criteria 
die doorgaans een rol spelen zijn gender, leeftijd en geografische spreiding. Juist 
bij gerichte loting doen zich echter afbakeningsproblemen voor. Het gelijkheids-
beginsel gaat dan spelen, en wel op twee manieren. Enerzijds kunnen leden van de 
meerderheidsgroep zich benadeeld voelen. De problematiek van de positieve dis-
criminatie is dan aan de orde. Hoewel voorkeurs- of diversiteitsbeleid in beginsel 
is toegestaan, moet daarvoor wel een rationele grondslag bestaan.164 In dit geval 
is dan problematisch dat, zoals in de volgende paragraaf nog aan de orde komt, de 
wettelijke grondslag voor participatieve projecten geregeld ontbreekt. Een duide-
lijke regeling waarin noodzaak en vorm van het voorkeursbeleid wordt geduid, is 
niet voorhanden. Een tweede knelpunt kan zijn dat bepaalde minderheidsgroepen 
vinden dat het gehanteerde voorkeursbeleid juist te beperkt is, en dat zij daarin 
ook hadden moeten worden betrokken. Als bijvoorbeeld wél op gender en soci-
aal-economische factoren wordt gestuurd, waarom dan niet op etnische afkomst?

De begrenzende functie

Zowel de uitkomsten als, in sommige gevallen, het participatieve proces zélf, 
kunnen de rechten van derden onder druk doen staan. Een voorbeeld waarin het 
participatieve proces zélf aanleiding tot zorg is, betreft de situatie dat de partici-
patie betrekking heeft op een onderwerp dat stigmatiserend werkt ten aanzien 
van bepaalde minderheden. De stelling dat meer deliberatie altijd beter is, gaat 
niet altijd op. Zo is de vraag of implementatie van rassentheorieën een werkbare 
oplossing is voor actuele maatschappelijke problemen op zijn best een risicovolle 
onderneming. De gedachte dat deliberatie tot stigmatisering kan leiden zien we 
terug in de jurisprudentie over referenda. Zo kon de bestuursrechter het oordeel 
van de gemeenteraad van de (voormalige) Friese gemeente Het Bildt billijken dat 
‘dringende redenen’ zich verzetten tegen het houden van een referendum over de 
komst van een asielzoekerscentrum. Vooral het feit dat daarbij sprake was van een 
aanmerkelijke kans op stigmatisering van een kwetsbare groep die zelf geen stem 

162 A. Michels & H. Binnema, ‘Hoe divers, invloedrijk en deliberatief is een G1000? Het ontwerp van 
een burgertop en de verwezenlijking van democratische waarden’, Bestuurswetenschappen 2016, 
p. 17-36.

163 Smith 2009, p. 81.
164 Positieve discriminatie wordt expliciet erkend in art. 2 lid 3 van de Algemene wet gelijke be-

handeling (Awgb) en, in bredere zin, in de Straatsburgse jurisprudentie. Zie o.a. EHRM (Grote 
Kamer) 22 december 2009, EHRC 2010/17 (Sejdic & Finci), par. 44.
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in de besluitvorming heeft, speelde daarbij een rol.165 Daarbij speelt wel mee dat 
de gemeenteraad had overwogen dat ‘in het kader van een referendum niet die 
waarborgen kunnen worden gecreëerd die voor een goed overleg over dergelijke 
onderwerpen noodzakelijk zijn’. De vraag is dan of dit bij andere participatieve ar-
rangementen zoals burgerfora ook zo is. Het is denkbaar dat de besluitvorming in 
kleinere, meer deliberatieve gremia beter begeleid en ingekaderd kan worden dan 
in een referendum, waar het gevaar van polarisatie steevast op de loer ligt. Dat is 
aan het verantwoordelijke bestuursorgaan, met een rechterlijke toets achteraf, om 
te beoordelen.

Het proces van participatie staat in nauw verband tot de uitkomsten ervan. Nu is 
van referenda en volksinitiatieven genoegzaam bekend dat zij aanleiding kunnen 
zijn tot stevige grondrechtelijke zorgen.166 De vraag is of dat ook het geval is bij 
de meer deliberatief ingestelde vormen van participatie. In haar Utrechtse oratie 
stelt Gerards, terecht denk ik, dat het bij vormen, zoals burgertoppen en de G1000, 
waarin meedenken en meebesluiten centraal staan, in beginsel wat beter gesteld 
is.167 Voor Gerards speelt mee dat met referenda in de maatschappelijke context van 
vandaag, vooral wordt ingezet op het verschuiven van deliberatie vooraf naar afre-
kenen achteraf. Dat is natuurlijk anders bij varianten van burgerparticipatie waarin 
deliberatie centraal staat, al moet men de verschillen ook weer niet overdrijven. 
Gerards wijst er in dat verband op dat het geloof in de ‘wisdom of the crowd’ niet 
het zicht moet ontnemen op het feit dat ‘ook bij dit soort participatieve processen 
risico’s bestaan voor grondrechten en dan vooral voor die van minderheden’.168 Het 
is daarom zaak om te blijven nadenken over rechtsstatelijke controlemechanis-
men zoals rechterlijke toetsing en overruling door regering en parlement.

Wat hiervan te denken? Is hier sprake van het zoeken van spijkers op laag wa-
ter? Is dit de gevestigde orde die vooral beren op de weg ziet omdat zij anders aan 
invloed dreigt in boeten? Ik meen toch van niet. Weliswaar zijn er weinig voor-
beelden te bedenken waarin participatieve experimenten eindigden in een reeks 
grondrechtelijk omstreden voorstellen, onmogelijk is het niet. Om één voorbeeld 
te geven. Onlangs werd, op particulier initiatief, een ‘Nationale Brainstom 2018’ 
georganiseerd, bedoeld om ‘oplossingen te bedenken voor de grote maatschappe-
lijke problemen en daarbij voor de discussie harde feiten in plaats van gevestigde 
belangen of ideologie als uitgangspunt’ te nemen.169 De gedachte was dat de bur-
ger vervreemd was geraakt van het ‘globaal progressief-liberaal fundament’ dat 
door de gevestigde politieke partijen en de media in stand werd gehouden.170 Het 
klonk allemaal erg David van Reybrouck op rechts. En dus kwamen maar liefst 
2000 burgers bijeen, compleet met presentaties van experts en een haalbaarheids-
check door een oud-minister en een Leidse hoogleraar Encyclopedie van het recht. 
Als thema koos men immigratie, integratie en de multiculturele samenleving. 

165 Rb. Leeuwarden 26 april 2001, ECLI:NL:RBLEE:2001:AB1341 (St. Annaparochie). Zie ook: ABRvS 
25 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2878 (AZC ’sHertogenbosch), waarin de rechtszekerheid werd 
aangevoerd als reden om een soortgelijk referendumverzoek af te wijzen. 

166 Vgl. J. Uzman, ‘Minder, minder, minder referenda? Directe democratie en mensenrechten’, 
 Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCMBulletin 2018, p. 155-163.

167 J.H. Gerards, Grondrechten onder spanning (oratie Utrecht), 2017, p. 7-9.
168 Gerards 2017, p. 8.
169 Eindrapport De Nederlandse Leeuw, Nationale Brainstorm 2018, p. 12 (te vinden op: https://twitter.

com/nedleeuw, geraadpleegd op 2 augustus 2018).
170 Eindrapport De Nederlandse Leeuw, p. 11.
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De meeste geformuleerde oplossingen waren nieuw noch omstreden. Maar men 
slechtte ook een paar ‘taboes’. Zo stelt het eindrapport onder meer voor om, op 
straffe van een verbod, eisen te gaan stellen aan religies ‘die zich niet willen schik-
ken binnen de Nederlandse civil society’ (oplossing 11), in gebedshuizen mag uit-
sluitend nog in het Nederlands worden gepreekt, inspectieteams moeten de be-
voegdheid krijgen om ‘te allen tijde’ de preek bij te wonen en de preken moeten 
allemaal openbaar worden gemaakt (oplossing 14a). Ook over de toegang tot het 
grondgebied wordt ‘out of the box’ gedacht. Zo pleit het rapport voor ‘selectie aan 
de poort’: ‘de voorkeur wordt gegeven aan migranten die cultureel passen bij wat 
we “het traditionele Nederland” mogen noemen’ (oplossing 17). Daarnaast moe-
ten media en wetenschappelijke instellingen ‘depolitiseren’ op straffe van sancties 
als naming and shaming, ontnemen van overheidsfinanciering en sluiting (oplossin-
gen 18, 20, 22).

Het behoeft geen betoog dat al deze voorstellen in meer of mindere mate in flag-
rante strijd zijn met diverse fundamentele rechten. Of daarop door de haalbaar-
heidsexperts is gewezen vermeldt het rapport niet. Evenmin is op te maken welke 
status de voorstellen precies hebben. Wel is duidelijk dat de suggestie van delibera-
tie en participatie niet noodzakelijkerwijs risicoloos is. Wanneer identiteitsdemo-
cratie gepaard gaat met identiteitspolitiek, dan wordt het tijd voor staatsrechtelijke 
noodscenario’s.

Nu is een dergelijk voorbeeld schouderophalend af te doen met de stelling dit 
een door particulieren georganiseerd initiatief was dat geen (formele) gevolgen 
had voor het politieke proces. Dan wordt echter miskend dat ook een proces dat ju-
ridisch niet bindend is, wel politieke feiten kan scheppen. De praktijk rondom re-
ferenda heeft dat wel duidelijk gemaakt.171 Nu is er natuurlijk wel een verschil tus-
sen de morele kracht van een volksuitspraak en van een ‘advies’ van een burgertop. 
Het gemak waarmee het kabinet-Balkenende IV het advies van het Burgerforum 
Kiesstelsel terzijde schoof, laat zien dat de regering de politieke schade van het ne-
geren daarvan kon relativeren. Daarbij ging het echter wel om een onderwerp dat 
het electoraat maar zeer beperkt interesseerde. De noodzaak om effectieve waar-
borgen te organiseren blijft daarom onverkort van kracht.

5.3.3 Rechterlijke toetsing

Een in de rechtsstaat vrij gebruikelijke waarborg tegen al te voortvarend optre-
den jegens minderheden is rechterlijke toetsing. Als de politieke staatsinstellin-
gen het laten afweten, dan dient de rechter rechtsbescherming te verlenen. Het is 
niet ongebruikelijk om de rechtspraak te beschouwen als Hüter der Verfassung of als 
guard ian of minority rights.172 De vraag is nu of die rol door burgerparticipatie anders 
wordt. Dat is op zichzelf bezien niet evident. Zeker zolang participatieve proces-
sen niet automatisch leiden tot bindende besluitvorming, zal van rechterlijke toet-
sing niet snel sprake zijn. En zelfs als men ertoe over zou gaan om participatieve 
besluitvorming wel rechtsgevolgen toe te kennen, dan hoeft dat nog niet te leiden 

171 Vgl. de bijdragen van Heringa en Van der Woude in: A.W. Heringa (red.), Het eerste raadgevend 
referendum. Het EUOekraïne Associatieakkoord, Den Haag: Montesquieu Instituut 2016. 

172 Vgl. H. Kelsen, Wer soll Hüter der Verfassung sein?, Berlijn: Walther Rothschild 1931; J.N. Eule, ‘Judi-
cial review of direct democracy’, Yale Law Journal 1990, p. 1503-1590, op p. 1542. 
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tot een andere rol voor de rechter. Het maakt voor de inhoudelijke beoordeling van 
de grondwettigheid van wetgeving immers niet uit langs welke weg regelgeving en 
beleid zijn vastgesteld.173

Toch is dat niet het hele verhaal. Gaat het om vormen van directe democratie, de 
identiteitsdemocratie waarover ik het al eerder had, dan is het in internationaal 
verband duidelijk dat de toetsing van wetgeving die met medewerking van het elec-
toraat tot stand is gekomen, in de praktijk een uiterst gevoelige kwestie is.174 Zo 
acht de Franse rechter zich onbevoegd tot toetsing omdat hij referenda beschouwt 
als ‘l’expression directe de la souveraineté’.175 In de Verenigde Staten acht men zich 
wel bevoegd te toetsen, maar ook daar is een belangrijke stroming die ervan uit-
gaat dat referenda ‘very special and very favored treatment’ verdienen.176 En het 
EHRM lijkt, zij het bepaald niet eenduidig, de deliberatieve voordelen van directe 
democratie te laten meewegen bij het bepalen van de margin of appreciation.177

De vraag is dan in hoeverre soortgelijke conclusies kunnen worden getrokken 
voor wetgeving die ter uitvoering van de conclusies van interactieve beleidsvor-
ming of een burgertop is vastgesteld. Ook hier is de rol van de wetgever voor de 
rechterlijke beoordeling cruciaal. Deze zal in de regel de uitkomsten van het par-
ticipatieve proces zelf moeten toetsen op hun rechtmatigheid. Het is die toets die 
voor de rechter het beginpunt van de analyse vormt, en hij zal die doorgaans te-
rughoudend beoordelen. Daarbij speelt mee dat een uitgebreid deliberatief pro-
ces, waarin alle argumenten de revue zijn gepasseerd en zorgvuldig zijn gewo-
gen, een indicatie voor grotere rechterlijke terughoudendheid zal zijn. Dat geldt 
echter uitsluitend voor vormen van participatie die inzetten op deliberatie. Gaat 
het om varianten waarin vooral autonomie en volkssoevereiniteit voorop staan, 
dan is rechterlijke terughoudendheid minder vanzelfsprekend. Over de rol van 
 ( volks ) soevereiniteit in het Nederlandse recht kom ik hierna nog wat uitgebreider 
te spreken, maar mij dunkt dat, bijvoorbeeld, een gelote burgertop in juridische 
zin niet méér aanspraak maakt op judicial restraint dan de gekozen wetgever, ook 
al is deze nog zo zeer een afspiegeling van de samenleving. Het blijft immers een 
kwestie van representatie, zij het in een andere vorm dan de parlementaire demo-
cratie.

Dat gezegd hebbend, lijkt mij wel van belang te onderkennen dat, in meer 
rechtssociologische zin, een proces dat veel aandacht in de media heeft gekregen 
en daarin is neergezet als ‘een hoogdag voor de democratie’, de facto de rechter wel 
voor een uitdaging kan stellen.178 In het al eerder aangehaalde CounterDemocracy 
van Pierre Rosanvallon vraagt hij aandacht voor het theatrale karakter van demo-
cratie en machtsuitoefening.179 Betrekken we dát perspectief bij de analyse, dan is 
er wel aanleiding tot een bezinning op de verhouding tussen de rechter en vormen 

173 Aldus bijv. het Amerikaanse Supreme Court in U.S. Term Limits v. Thornton, 22 mei 1995, 514 U.S. 
779.

174 Zie uitgebreid: J. Uzman, ‘Enemies of the People. Directe democratie en de rechter’, Rechtsgeleerd 
Magazijn Themis 2017, p. 199-207.

175 Conseil Constitutionnel 6 november 1962, 61-20 D.C.
176 Vgl. Supreme Court of California 15 september 1983, 34 Cal. 3d. 658 (Legislature v. Deukmeijan). 
177 EHRM (Grote Kamer) 27 augustus 2015, nr. 46470/11 (Parillo/Italië).
178 Dat is, aldus het manifest van de Belgische G1000, wel de geest achter het project.
179 Rosanvallon 2008, p. 237-239.
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van identiteitsdemocratie. Die bezinning gaat het bestek van deze bijdrage echter 
te buiten.

5.3.4 Machtsverdeling

Wij zetten nu de schijnwerpers op een ander aspect van de democratische rechts-
staat: het idee van de machtsverdeling, en wel in horizontale verhouding. Ging het 
tot dusver over de rechter, nu verschuift het perspectief naar de relatie tussen be-
stuur en volksvertegenwoordiging. Wat zijn de gevolgen van participatie voor die 
relatie? In strikt staatsrechtelijke zin, in termen van bevoegdheid dus, verandert er 
met de komst van participatieve processen niet zo veel. Zolang dergelijke proces-
sen niet direct tot bindende besluitvorming leiden, blijft het primaat immers bij 
regering en parlement. Bezien we de relatie echter minder in termen van legaliteit 
en meer in termen van legitimiteit, dan ontstaat een ander beeld.

Zoals in paragraaf 4.3.3 al ter sprake kwam, is de gedachte achter sommige in-
novatieve participatieprojecten vooral dat de representatieve democratie ‘niet ge-
leverd’ heeft, dat het om een inferieure of gemankeerde vorm van democratie gaat, 
en dat partijpolitiek aan échte democratie in de weg staat.180 De gedachte vat dan 
gemakkelijk post dat burgerfora en burgerjury’s volwaardige, misschien zelfs be-
tere alternatieven zijn voor representatie dan het klassieke parlementaire model. 
Op het aspect van representatie ga ik in de volgende paragraaf in. Hier merk ik 
alvast op dat deze gedachte als zodanig een institutioneel risico kan opleveren. 
Dat risico betreft de legitimiteit van de gekozen volksvertegenwoordiging.181 Voor-
al waar het bestuur het initiatief neemt tot burgerjury’s of burgertoppen, organi-
seert het in feite een alternatieve vorm van democratische controle en prioritering. 
Het is denkbaar dat dit gegeven doorwerkt in de relatie tussen bestuurders en de 
gekozen volksvertegenwoordigers. Want waarom zou men gevolg geven aan par-
lementaire beleidswensen als de burgers een ander signaal afgaven? De functie 
van het parlement als medewetgever is in het geding wanneer het bestuur zich bij-
voorbeeld beroept op een alternatieve agenda die door burgers is samengesteld. 
Mogelijk, maar dit betreft speculatie, werkt de kwestie trouwens ook door in de 
vertrouwensrelatie tussen regering en parlement. (Men hoort het een toekomsti-
ge minister bijna zeggen: ‘hoezo gebrek aan vertrouwen, uit de laatste burgerjury 
bleek dat de burger mij nog volop steunt? Dit zijn nu precies de Haagse spelletjes 
waar de mensen in het land zo moe van worden’). Misschien verklaart dit de con-
clusie van sommige auteurs dat het soort van democratische vernieuwing waar-
voor de participatieve democratie staat, vooral lijkt te leven onder bestuurders.182

5.3.5 Legaliteit

Uit de voorgaande paragrafen bleek al dat burgerparticipatie in algemene zin nau-
welijks wettelijk genormeerd is. De praktijk wordt in diverse bestuursrechtelijke 

180 Bijv. Van Reybrouck 2011 en het manifest G1000.
181 Aldus bijv. W.J.M. Voermans & G. Waling, Gemeente in de genen. Tradities en toekomst van de lokale 

democratie in Nederland, Amsterdam: Prometheus 2018, p. 242.
182 Voermans & Waling 2018, p. 253. Overigens zijn dit soort conclusies nog hogelijk tentatief. 

 Nader onderzoek is nodig. Zie, zodra zij uit is, de dissertatie van de Leidse onderzoeker Joost 
Westerweel.
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wetgeving wel voorgeschreven maar een helder wettelijk kader ontbreekt. Voor 
vormen als internetconsultatie en burgerfora geldt dat onduidelijk is waar men de 
wettelijke grondslag precies moet zoeken. Zoals hiervoor al werd aangestipt kun-
nen burgerfora meerwaarde hebben als deliberatieve én representatieve vorm van 
advisering, maar laat het huidige wettelijk kader dat niet toe. Voor ander vormen 
van participatie, zoals het burgerinitiatief, is wel iets geregeld maar uitsluitend in 
intern werkende voorschriften die de burger geen rechten toekennen en niet zijn 
ingebed in een breder kader.

Is dat erg? Het Nederlandse rechtsstelsel hangt op cruciale punten met sello-
tape aan elkaar. En dat werkt lang niet altijd negatief uit. Niet regelen heeft zo 
zijn voordelen, zoals het ongeschreven staatsrecht geregeld illustreert.183 Boven-
dien: internetconsultatie, burgerfora en burgerinitiatieven zijn toch waardevolle 
bijdragen aan de gedachtevorming en niet meer dan dat? Doet het dan niet afbreuk 
aan de flexibiliteit van deze instrumenten om tot regeling over te gaan? Daar zit 
ongetwijfeld een kern van waarheid in. Toch is er denk ik reden voor de wetgever 
om de kwestie aan zich te trekken. Om te beginnen gaat het dan om de legitime-
rende functie die hiervoor al werd aangehaald. Het betrekken van burgers bij de 
besluitvorming behoeft, op zichzelf bezien, niet onmiddellijk legitimering. Het 
probleem zit er echter in dat de toegang tot het besluitvormingsproces noodzake-
lijkerwijs beperkt is en dat in dit verband keuzes moeten worden gemaakt. Gaat 
het bijvoorbeeld om consultatie, dan opperden diverse auteurs in het verleden al 
hun ongemak over de beperkte representativiteit van de respondenten.184 Anders 
maar vergelijkbaar is de problematiek bij burgerfora. Ook dan is de toegang tot de 
adviserende functie begrensd, zij het door loting. Voor sommige auteurs is deze 
vorm van selectie de ultiem democratische: ze onderstreept de gelijkwaardige po-
sitie van alle burgers. Zoals Van der Woude al eens opmerkte, zit daaraan echter 
ook een keerzijde: de loutere speling van het lot heeft slechts beperkte legitimeren-
de kracht als er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt.185 Als zodanig vormt zij 
immers nog geen rechtvaardiging. Dit betekent geenszins dat van gelote burger-
fora moet worden afgezien, maar wel dat doordenking op haar plaats is.

Daar komt bij dat bij de huidige diversiteit van participatievormen en hun (ge-
mengd deliberatieve, participatieve en representatieve) achtergronden volstrekt 
onduidelijk is wat voor soort democratie precies wordt beoogd met participatie. 
Dat maakt cherry picking voor beleidsmakers relatief gemakkelijk: soms is repre-
sentativiteit niet van belang (zoals we hiervoor zagen bij internetconsultatie), 
soms is het juist een belangrijke legitimatiebron (zoals het geval was bij burger-
fora). Het wetgevingsproces lijkt mij bij uitstek de plaats om enige consistentie 
te bevorderen. Tot slot zou wetgeving kunnen bijdragen aan broodnodig ver-
wachtingsmanagement. Zowel voor de deelnemers aan participatieve processen 
als voor derden behoeft lang niet altijd duidelijk te zijn dat in ons staatsbestel de 
representatieve democratie (nog altijd) het primaat heeft. Zoals we in de volgende 
paragraaf zullen zien, zijn bindende vormen van participatie vanuit het huidige 
constitutionele perspectief ronduit problematisch. Dat betekent dat participeren 

183 Zie over het belang van ongeschreven normen: L.F.M. Verhey, De constitutionele conventie: een blinde 
vlek in ons staatsrecht? (oratie Leiden), Deventer: Kluwer 2014.

184 Stoter 2002, p. 1287; Prins 2006.
185 Van der Woude 2008, p. 360-361.
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zelden een-op-een tot burgermacht zal leiden. Dat hoeft niet erg te zijn, maar het 
is dan wel van belang de onderscheidenlijke verantwoordelijkheden zo duidelijk 
mogelijk vast te leggen. Anders gezegd: positionering van de verschillende vormen 
van burgerparticipatie ten opzichte van elkaar en van de wetgever zelf, dat is geen 
overbodige luxe.

5.4 Participatie en democratie

Met het pleidooi om de positionering van participatie ten opzichte van de tra-
ditionele representatieve organen wettelijk te regelen, zijn we eigenlijk al onge-
merkt terechtgekomen bij het volgende punt van de analyse: de verhouding tussen 
participatie en het democratieconcept dat in de Nederlandse Grondwet besloten 
ligt. Want naast de rechtsstaat is ook de democratie een belangrijke legitimeren-
de kracht in ons staatsrecht. Veel constitutionele vernieuwingen in het staats-
bestel werden gedreven door democratische drijfveren. En hoewel de Nederlandse 
Grondwet (vooralsnog) geen bepaling bevat die boven elke twijfel stelt dat Ne-
derland een democratische rechtsstaat is, zijn dat wel de uitgangspunten van ons 
constitutionele stelsel.186 Ze liggen besloten in een reeks staatsrechtelijke arrange-
menten zoals het kiesrecht, de politieke ministeriële verantwoordelijkheid en de 
ongeschreven vertrouwensregel. Nu wordt democratie door een belangrijke stro-
ming in de literatuur in verband gebracht met drie andere concepten: (volks)soe-
vereiniteit, representatie en verantwoording.187 Ik ga op deze drie noties kort in.

5.4.1 Legitimatie door (volks)soevereiniteit?

Net als democratie en rechtsstaat gaat ook van soevereiniteit, het bestaan van een 
‘hoogste, niet afleidbare macht’ in de politieke gemeenschap, een mystieke legiti-
merende kracht uit.188 Pleitbezorgers van meer participatieve democratie leggen 
daarom graag (impliciet) een verband tussen participatieve democratie en volks-
soevereiniteit. Burgerparticipatie wordt dan beschouwd als een mechanisme dat 
uiting geeft aan de soevereine wil van het volk.189 Dat mechanisme heeft dus geen 
wettelijke grondslag nodig om zijn werk te doen want soevereiniteit gaat aan de 
rechtsorde vooraf.190 De gedachte is dat participatieve democratie op alternatie-
ve, aanvullende en soms betere wijzen inzicht kan geven in de volkswil, en het is 
die volkswil die, in normatieve zin, de hoogste macht in de staat vormt.191 Bij in-
spraakvormen als consultatie en hoorzittingen denkt men natuurlijk niet snel 

186 Een wetsvoorstel tot het opnemen van zo’n grondwettelijke bepaling werd onlangs in eerste 
 lezing aangenomen. Zie Stb. 2018, 86.

187 Zie o.a. Van Ommeren 2003, p. 19; J.W. Sap, ‘Het primaat van de politiek in de democratische 
rechtsstaat’, in: F.J. van Ommeren & S.E. Zijlstra (red.), De rechtsstaat als toetsingskader, Den Haag: 
Boom Juridische uitgevers 2003, p. 79-106. 

188 Ik ontleen de definitie aan: F.H. Hinsley, Sovereignty, Cambridge: Cambridge University Press 
1966, p. 2; H. Lindahl, ‘Vorst, op God na. Politieke macht en de symbolisering van soevereiniteit’, 
Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 1997, p. 122-136.

189 Zo bijv. Van Reybrouck 2017.
190 H.G. Hoogers, De verbeelding van het souvereine. Een onderzoek naar de theoretische grondslagen van poli

tieke representatie (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1999, p. 125, 286-287.
191 Vgl. in een andere context: L. Vinx, ‘The incoherence of strong popular sovereignty’, Int. J. of 

Const. Law 2013, p. 101-124, op p. 103. 
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aan uitingen van de Soeverein. Het wordt echter anders als participatie parallel 
gaat lopen met representatie zoals het geval kan zijn bij sommige initiatieven met 
burgertoppen. De gedachte is dan dat (gelote groepen) burgers samenkomen om 
 beleid te ontwerpen dat vervolgens door bestuur en volksvertegenwoordiging 
wordt uitgevoerd. Verkozen politici dus, als opdrachtnemers van wat de verzamel-
de delibererende burgers bedenken.192 Bij zulke vormen van participatieve repre-
sentatie kan men zich wel afvragen of zij inderdaad kunnen worden beschouwd 
als manifestaties van volkssoevereiniteit.

Nu liggen vraagstukken van soevereiniteit in Nederland altijd wat gevoelig. Soe-
vereiniteit was in het naoorlogse Nederland lange tijd een nonissue, en dat kwam 
niet omdat de kwestie in de periode daarvoor al tot ieders genoegen was opge-
lost. Integendeel, de vraag naar de soevereiniteit verdeelde het politieke landschap 
diep, en, zoals het een pluralistische consensusdemocratie betaamt, de patstelling 
leidde tot een agreement to disagree.193 Het pragmatische karakter van het Nederland-
se staatsrecht droeg daar in belangrijke mate aan bij. Onder verwijzing naar een 
citaat van Van Hogendorp stelt Struycken dat de Nederlandse Grondwet, anders 
dan haar tijdgenoten, niet is gebouwd op enige staatsrechtelijke theorie. Theorie-
vorming had de Nederlanders alleen maar ongelukkig gemaakt.194 En eigenlijk is 
er nooit echt wat veranderd. Weliswaar hebben de discussies over de toekomst van 
de Europese Unie geleid tot hernieuwde aandacht in de literatuur, de leer van de 
volkssoevereiniteit is nog altijd niet eenduidig omarmd. Integendeel, doorgaans 
heet het dat van een dergelijk concept geen sprake is omdat de Nederlandse con-
stitutie grondwettelijk geen hoogste macht kent.195 Wat daar ook van zij – soe-
vereiniteit is, aldus Hoogers, geen kwestie van positief recht, maar gaat daaraan 
juist vooraf – de leer van de volkssoevereiniteit is, in elk geval grondwettelijk, nooit 
omarmd.196 Alle grondwetten sinds 1814 vermeden zorgvuldig elke schijn van de 
erkenning van volks- of vorstensoevereiniteit.197 De soevereiniteitskwestie wordt 
door de Nederlandse juristerij dus doorgaans beantwoord met het excentrieke: 
‘Wij weten het niet’. ‘It is simply not part of the Dutch alphabet’.198

Is er, bij gebreke aan een Nederlands soevereiniteitsconcept, dan niets te zeggen 
over de relatie tussen participatie en soevereiniteit? Dat toch ook weer niet. In een 
bijdrage uit 1999 laat Hoogers zien dat men het soevereiniteitsbegrip ook anders, 
minder positiefrechtelijk, kan opvatten. Op basis van de ideeëngeschiedenis, on-
der andere bij Guizot, concludeert hij dat de Grondwet van 1814 (en haar rechts-
opvolgers) moet worden opgevat als een reflectie van, wat de Franse doctrinaires 

192 Aldus Boogaard & Cohen 2016, p. 1410.
193 E. Bos, ‘Balanceren tussen volkssoevereiniteit en theocratie’, TRR&B 2011, p. 31-51.
194 A.A.H. Struycken, Het staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden (2e druk), Arnhem: Gouda Quint 

1928, p. 39-40.
195 Bijv. P.J. Oud, Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden, Zwolle: Tjeenk Willink 

1947, p. 4; C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2005, p. 70-71.
196 Hoogers 1999, p. 286; H.G. Hoogers & I.A. Van den Driessche, ‘Een democratisch soevereini-

teitsbegrip: pouvoir constituant als constitutioneel leerstuk en de grondwet in Nederland en 
 België’, in: C.W. Noorlander e.a. (red.), Het volk regeert, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, 
p. 53-84, op p. 63.

197 H.G. Hoogers, ‘De verbeelding van de rede en de Europese Unie. Over politieke representatie in 
Nederland en haar toekomst’, in: J.W.M. Engels & M. Nap (red.), De ontwikkeling en toekomst van de 
vertegenwoordigende democratie, Deventer: Kluwer 2004, p. 61-88, op p. 70-71. 

198 B. de Witte, ‘Do not mention the word. Sovereignty in two Europhile countries: Belgium and 
The Netherlands’, in: N. Walker (red.), Sovereignty in transition, Oxford: Hart 2003, p. 361.
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noemden, la souveraineté de la raison.199 Het volk noch de vorst of enige bovenaardse 
instantie is soeverein. In plaats daarvan wordt de soevereiniteit gevonden in de 
rede die tot uiting komt in het vrije en gelijkwaardige overleg tussen de regering en 
parlement, met als inzet de bescherming (en tegenwoordig zouden we zeggen: het 
realiseren) van vrijheid en persoonlijke autonomie. Daarbij past een beeld van re-
presentatie dat uitgaat van het geweten van volksvertegenwoordigers en bestuur-
ders, gezamenlijk op zoek naar het algemeen belang. Koning en Staten-Generaal 
dus, als de gezamenlijke representanten van de rede.

In deze visie staat de rede, men zou tegenwoordig ook kunnen zeggen: de ratio-
naliteit, centraal. Deze opvatting over de wijze waarop de Nederlandse Grondwet 
soevereiniteit vorm geeft, past dan ook uitstekend bij deliberatieve noties van soe-
vereiniteit zoals men die vindt bij Habermas.200 We zouden het ook anders kunnen 
zeggen: de Nederlandse Grondwet is in de kern een deliberatief project, ook als 
zij de representatieve democratie ten volle omarmt. Daar hoeft geen tegenstelling 
in gelezen te worden. Zoals in paragraaf 2.2 al werd aangestipt, is deliberatieve 
democratie niet slechts op te vatten als een aanvulling op, of zelfs een alternatief 
voor de vertegenwoordigende democratie, men kan het deliberatieve ideaal ook 
beschouwen als een normatieve invulling van die vertegenwoordigende democra-
tie zelf. Aan dat beeld voldoet het Nederlandse stelsel ten volle: met al zijn overleg 
en op consensus gerichte structuren, is het, althans was het van oudsher, een op 
deliberatie gericht representatief stelsel.201

Wat zegt dit ons over de relatie tussen soevereiniteit en burgerparticipatie? Voor 
het antwoord op die vraag moet worden teruggegrepen op de verschillende func-
ties die participatie in het democratische proces vervult (zie paragraaf 3.4). Zoekt 
men de functie van participatie in betrekkelijk autoritaire noties als het verzeke-
ren van autonomie of zelfbeschikking, dan past dat vooral bij het soort van volks-
soevereiniteit dat de Nederlandse rechtsorde traditioneel vreemd is. Daarmee is 
zeker niet gezegd dat burgerparticipatie als vorm van zelfbeschikking minder le-
gitiem zou zijn, integendeel. Alleen is de weg van de volkssoevereiniteit voor het 
vergaren van die legitimiteit niet de juiste route, tenminste zolang men de huidi-
ge Grondwet daarvoor als graadmeter gebruikt. Anders ligt het met functies van 
participatie die voortvloeien uit deliberatieve opvattingen van de democratie. Het 
verzamelen van kennis omtrent de gevoelens en de behoeften in de samenleving, 
het voeren van een dialoog tussen alle relevante actoren: het past allemaal uitste-
kend bij een opvatting van soevereiniteit die is gestoeld op de rede. Ook hier past 
wel de nuance: dit wil allemaal natuurlijk niet zeggen dat de reactie van mevrouw 
Kranenburg uit Zuidbroek op de internetconsultatie betreffende het wetsvoorstel 
Instituut Mijnbouwschade Groningen een uiting is van soevereiniteit. Zo direct is 
het verband nu ook weer niet. Evenmin is het openstellen van internetconsultatie 
een uiting van soevereine macht. Waar het mij hier vooral om gaat, is dat het Ne-

199 De Witte 2003, p. 72-76.
200 J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen 

Rechtsstaats, Suhrkamp 1997, p. 600.
201 C. Braun, ‘Het Nederlandse poldermodel langs de democratische meetlat. Over representativi-

teit, verantwoording en belangenvertegenwoordiging’, in: M. Keune (red.), Nog steeds een mirakel? 
De legitimiteit van het poldermodel in de eenentwintigste eeuw, Amsterdam: Amsterdam University 
Press 2016, p. 37-60, op p. 44-45. Of deze cultuur de opkomst van het populisme overleeft, staat 
te bezien.
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derlandse soevereiniteitsconcept dergelijke vormen van participatie toelaat, waar 
het op gespannen voet staat met het soort identiteitsdemocratie dat gemoeid is 
met het verplaatsen van representatie van de volksvertegenwoordiging naar door 
loting samengestelde burgerfora zoals de G1000 of een gelote Eerste Kamer.202

5.4.2 Het primaat van de representatieve democratie

Daarmee zijn we op vloeiende wijze op het tweede thema gekomen. De Neder-
landse Grondwet, zo veel is duidelijk, zet in op de representatieve democratie. Dat 
blijkt, om te beginnen, uit artikel 50 Grondwet, dat de Staten-Generaal aanwijst 
als de representant van ‘het gehele Nederlandse volk’. Het cruciale belang van 
representatie voor de Nederlandse democratie ziet men ook terug in de jurispru-
dentie van de hoogste rechter. Zo overwoog de Hoge Raad in het SGP-arrest dat 
‘de algemeen vertegenwoordigende lichamen’ het ‘hart van de democratie en een 
waarborg voor het democratische gehalte van de staat’ vormen.203

Nu is lang niet iedereen daarvan overtuigd. De Amsterdamse politicoloog Daudt 
trok een kleine twintig jaar geleden de aandacht met zijn nogal boude stelling dat 
Nederland zeker rechtsstaat, maar allerminst een democratie was. Een ‘regenten-
stelsel met gegarandeerde grondrechten’ maar geen democratie met vertegen-
woordigers van het volk, aldus Daudt.204 Nu is er terecht op gewezen dat Daudt in 
dit verband een nogal beperkte opvatting van democratie hanteerde.205 Democra-
tie wordt in die opvatting beschouwd als ten diepste verknoopt met volkssoeverei-
niteit, en representatieve democratie als ‘a sorry substitute’ voor de directe of de 
identiteitsdemocratie.206 In de liberale traditie, die de Nederlandse parlementaire 
geschiedenis van oudsher sterk heeft beïnvloed, is de representatieve democra-
tie geen surrogaat maar een logisch uitvloeisel van een politiek systeem dat op 
consensus, pluralisme en legalisme is gericht.207 Niet voor niets verkoos de peet-
oom van het moderne Nederlandse staatsrecht, Thorbecke, de ‘getemde volkssoe-
vereiniteit’ in het kader van de constitutionele monarchie boven de onbeperkte 
Rousseauiaanse volkssoevereinteit.208 Wat daar ook van zij, het past allemaal in 
de constatering dat de Nederlandse perceptie van representatie sterk beïnvloed is 
door een regentencultuur. In deze paragraaf bezie ik nader hoe dat idee van repre-
sentatieve democratie zich verhoudt tot de notie van participatie en vervolgens hoe 
die relatie vorm krijgt in het positieve recht.

202 Zie Boogaard & Cohen 2016, p. 1410, die de G1000 à la Van Reybrouck duiden als een vorm van 
identiteitsdemocratie die ‘drinkt uit de primaire bron van de soevereiniteit’.

203 HR 9 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4549, NJ 2010/388 m.nt. EAA (Staat/Clara Wichmann), 
r.o. 4.5.4.

204 H. Daudt, ‘Een paars intermezzo?’, in: B. Tromp e.a. (red.), Zeven jaar paars. Het tweeëntwintigste 
jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam: Arbeiderspers 2001, p. 35-52, op 46-49.

205 Thomassen 2010, p. 9. 
206 R.A. Dahl, Dilemmas of Pluralist Democracy, New Haven: Yale University Press 1982, p. 13.
207 Vrij naar de typeringen van Held 2006, p. 173, 207.
208 P.A.J. van den Berg, ‘Demos en democratisering. De invulling van staatsburgerschap en poli-

tieke participatie in Nederland in de lange negentiende eeuw (1795-1917)’, in: D.J. Wolffram, De 
wil van de burger. Essays over de constitutie van de Nederlandse politiek, Groningen: Kossmann Inst. 
2011, p. 7-31, op p. 22.
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Representatie in transitie

Zoals gezegd draagt artikel 50 Grondwet de representatie van het Nederlandse volk 
op aan de Staten-Generaal. Representatie, niet in de zin van afspiegeling maar van 
vertegenwoordiging. De volksvertegenwoordiging ontleent het mandaat voor die 
vertegenwoordiging aan het feit dat zij, op evenredige grondslag, verkozen is.209 
Het is, zeker in Nederland, lastig om exact te duiden wat grondwettelijk onder re-
presentatie moet worden verstaan. In het grondwettelijk stelsel zijn namelijk twee, 
ogenschijnlijk haaks op elkaar staande, uitgangspunten te ontwaren. Aan de ene 
kant is er de parlementaire traditie waarin representatie vooral beschouwd wordt 
als gemeenschappelijke zoektocht naar het algemeen belang.210 Het is de vorm van 
representatie die geregeld wordt aangeduid met acting for: representatie als behar-
tiging van het gemeenschappelijk belang.211 In die parlementaire traditie is de rol 
van de volksvertegenwoordiger er één van trustee: hij dient zelfstandig te komen tot 
een oordeel over het algemeen belang. Daar tegenover staat het model van stand
ing for of, wat Ankersmit weleens heeft aangeduid als ‘mimetische representatie’ 
(naar het Griekse mimesis: nabootsing).212 De rol van de volksvertegenwoordiger 
is dan die van agent, uitvoerder van wat de achterban graag in het parlement ziet 
ingebracht. Ook dat uitgangspunt is het Nederlandse constitutionele bestel niet 
vreemd. Met de opkomst van de partijendemocratie is belangenbehartiging im-
mers een vast onderdeel geworden van het politieke systeem. De Tweede Kamer is 
niet langer slechts ‘voor het volk’, maar ook steeds meer ‘van het volk’.213

Het opvallende is nu dat beide tradities in de Grondwet terug te vinden zijn. De 
eerste benadering, die uitgaat van gemeenschappelijke deliberatie omtrent het al-
gemeen belang, treft men aan in het lastverbod van artikel 67 lid 3 Grondwet.214 
Dat lastverbod onderstreept alleen maar wat op diverse plaatsen in de Grondwet 
al wel impliciet blijkt: de liberale perceptie van de wetgever als een forum voor een 
diepgravend en geïnformeerd debat over wat goed is voor het land. De wijze waar-
op men in de negentiende eeuw omging met het petitierecht (zie paragraaf 4.1.1) 
illustreert dat: onderlinge discussie en onafhankelijkheid van de kiezer waren de 
norm, behartiging van deelbelangen uit den boze.215 Dat die situatie in de praktijk 
is gaan schuiven behoeft geen betoog. De opkomst van het partijenstelsel is in 
de Grondwet weliswaar niet gecodificeerd, maar de Grondwet heeft dat proces, 
met de introductie van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1917, wel 
gefaciliteerd.216

209 Vgl. art. 53 jo. 4 Gw.
210 J.Th.J. van den Berg, ‘De parlementaire orde is een politieke orde’, in: Vertrouwen en zelfvertrouwen, 

Rapport parlementaire zelfreflectie 2007-2009, te vinden in: Kamerstukken II 2008/09, 31 845, 
nrs. 2-3.

211 H.F. Pitkin, The Concept of Representation, Berkeley: UC Press 1967, p. 154.
212 F.R. Ankersmit, ‘Politieke representatie. Betoog over de esthetische staat’, BMGN – Low Countries 

Historical Review 1987, p. 358-379, op p. 363.
213 E. Tanja, Goede politiek. De parlementaire cultuur van de Tweede Kamer 18661940, Amsterdam: Boom 

2011, p. 83.
214 Aldus R.M.M. Kleijkers, Stemmen zonder last. De functie van het vrije mandaat in het hedendaagse staats

recht (diss. Maastricht), Maastricht: UPM 1993, p. 261.
215 Aerts 2009, p. 28; Tanja 2011, p. 60.
216 Tanja 2011, p. 50.
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Dat stelsel van representatie moge, met de komst van de partijendemocratie zijn 
opgeschoven, het houdt nog wel het midden tussen het liberale ideaal van vrije 
deliberatie en belangenbehartiging. Ook politieke partijen werken traditioneel 
immers vanuit een visie op het algemeen belang. Inmiddels staat de partijendemo-
cratie zelf echter onder druk, en ontwikkelt het stelsel zich door. In de netwerk-
samenleving vindt belangenbehartiging geregeld plaats buiten het parlement om. 
Daar komt bij dat de afkeer van partijen en hun ‘politieke spelletjes’ heeft geleid 
tot een nieuwe trend: die van de identiteitsdemocratie.217 De samenval van verte-
genwoordiger en vertegenwoordigde kan tot uiting komen in de roep om meer 
directe democratie, maar ook in zuiver ‘mimetische representatie’. Het is het soort 
democratie dat de Italiaanse Vijfsterrenbeweging propageert: parlementariërs 
stemmen uitsluitend conform door leden ingevulde peilingen op een online versie 
van de Atheense Agora. In de woorden van Beppe Grillo: ‘You let me know folks, 
and I play the amplifier’.218 Het is ook, en hier wordt het thema participatie direct 
relevant, een extreme vorm van participatieve democratie: het ideaal van de burger, 
niet alleen als meedenker maar ook als meebeslisser. Het moge duidelijk zijn dat 
deze laatste variant, de identiteitsdemocratie, geen steun vindt in de Grondwet, 
zelfs niet op impliciete wijze. De vraag is hoe dat gegeven vanuit constitutioneel 
perspectief moet worden gewaardeerd. Moet het staatsrecht tegen deze vormen 
van democratie in stelling worden gebracht, zoals de Raad van State in zijn jaar-
verslag suggereerde, of zijn we getuige van een nieuwe paradigmawissel à la de 
negentiende eeuw?219 De tijd zal het leren.

Van representatie naar participatie

Hoe moeten, in dit licht, de verschillende vormen van burgerparticipatie worden 
gewaardeerd? Tot dusver werd participatie hier steeds besproken als een variant 
die naast of tegenover de representatieve democratie staat. Dat is natuurlijk niet 
helemaal juist. Representatieve, deliberatieve en participatieve democratievormen 
kunnen elkaar deels overlappen. Voor participatie geldt dat met sommige vormen 
ervan een claim wordt gelegd op alternatieve of zelfs betere representatie. Het af-
spiegelingskarakter en de afwezigheid van partijbelangen van een burgerforum 
zouden bijvoorbeeld beter aansluiten bij de democratische idealen van gelijkwaar-
digheid en deliberatie.

In dat verband moet worden onderscheiden tussen varianten van participatie 
waarbij in beginsel iedereen participeert, zoals het referendum, gevallen waarin 
de burger op eigen titel – individueel dus – participeert aan de besluitvorming 
(consultatie, hoorzittingen, petities en burgerinitiatieven), en gevallen waarin 
een (gelote) groep burgers aan de besluitvorming deelneemt. In het eerste geval 
is geen sprake van representatie maar van directe democratie. Voor zover het gaat 
om bindende vormen van directe democratie, staan die op gespannen voet met het 
stelsel van de representatieve democratie zoals dat tot uiting komt in  artikel 50 

217 Dölle 2008. 
218 J.W. Müller, What is populism?, Philadelphia: UPenn 2016, p. 35. In Nederland werd het idee over-

genomen door GeenPeil, maar dat sloeg niet aan. Zie: G. Boogaard, ‘Levende stemkastjes en het 
verbod van last’, NJB 2017, p. 319-322.

219 Raad van State, Jaarverslag 2016, Den Haag: 2017, p. 16.
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Grondwet.220 Voor niet-bindende varianten is de conclusie genuanceerder: dan 
moet worden nagegaan in hoeverre het referendum de materiële beslissings-
ruimte van het parlement wezenlijk doorkruist.221 De tweede categorie – indivi-
duele participatie – kan evenmin worden beschouwd als representatie, eerder van 
participatieve democratie en belangenbehartiging. Voor zover dergelijke vormen 
van participatie niet bindend zijn en burgers bijvoorbeeld niet zelf, zonder tus-
senkomst van de formele wetgever, wikiwetgeving gaan vaststellen, vult dit soort 
vormen van participatie de representatieve democratie aan en zijn zij er niet mee 
in strijd. Problematischer is echter de derde groep gevallen, waarin een selectief, 
maar niet-gekozen gezelschap, zich met beleidskwesties gaat bezighouden. Het is 
denkbaar (zij het niet noodzakelijkerwijs het geval) dat een dergelijk orgaan dan 
met de gekozen volksvertegenwoordiging wedijvert om legitimiteit. Hoe moet een 
dergelijke situatie positiefrechtelijk worden gewaardeerd? Op die kwestie ga ik 
nu in.

5.4.3 Representatie in het positieve recht

De representatieve democratie wordt in de Grondwet langs drie lijnen genormeerd. 
Artikel 50 Gw werd al aangehaald. De Staten-Generaal wordt daarin aangewezen 
als de vertegenwoordiger van het gehele Nederlandse volk. Uitgaande van de klas-
sieke veronderstelling dat beleidsvorming primair plaatsvindt door middel van 
wetgeving, wordt de centrale rol van de volksvertegenwoordiging in dat verband 
vastgelegd in artikel 81. Volgens deze bepaling oefenen regering en Staten-Gene-
raal gezamenlijk de wetgevende functie uit. Zoals gezegd gaat het grondwettelijk 
stelsel in dat verband uit van een zekere autonomie van de wetgever ten opzichte 
van de samenleving. Het vrije mandaat dat artikel 67 lid 3 Gw beoogt te waarbor-
gen, beschermt parlementariërs tegen te grote externe invloeden.222 Volgens de 
huidige, relatief restrictieve opvatting verzet deze bepaling zich er niet tegen dat 
parlementariërs zich politiek vastleggen op beleid en zelfs op belangenbeharti-
ging, maar werpt het een dam op tegen het juridisch effectueren van toezeggingen 
en afspraken. Een volksvertegenwoordiger kan rechtens stemmen zoals het hem 
goeddunkt, en niets kan de geldigheid van zijn stem of zijn Kamerlidmaatschap 
aantasten.223

Wat betekent dit samenspel nu voor de ambitie om burgers, individueel of 
groepsgewijs, in die wetgevende functie te betrekken? Op die vraag past een ge-
differentieerd antwoord. Onderscheid moet worden gemaakt tussen varianten 
waarbij sprake is van een adviserende rol – die als zodanig niet problematisch is – 
en varianten waarbij van bindende participatie sprake is. Het moge inmiddels wel 
duidelijk zijn dat het constitutionele recht zich momenteel verzet tegen bindende 
vormen van participatie. Of het nu gaat om een besluit van een burgerforum of 

220 Vgl. o.a. R.J.B. Schutgens & J.J.J. Sillen, ‘De grondwettigheid van wetgevingsreferenda’, 
RM  Themis 2017, p. 190-198, op p. 194-195. Ook artikel 81 Grondwet wordt wel tegen het refe-
rendum in stelling gebracht. Zo bijv. de Raad van State: Kamerstukken II 2007/08, 31 091, nr. 4, 
p. 11-12; Westerweel & Van Tienen 2017, p. 191.

221 Schutgens & Sillen 2017, p. 195.
222 D.J. Elzinga, De politieke partij en het constitutionele recht (diss. Groningen), Nijmegen: Ars Aequi 

Libri 1982, p. 94. 
223 Kleijkers 1993, p. 268; HR 18 november 1988, AB 1989/185 (Arubaanse verkiezingsafspraak).
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om, bij wijze van wikiconsultatie totstandgekomen wetgeving: in beide gevallen 
verzet de Grondwet zich tegen een regeling die aan zulke besluiten automatische 
werking toekent. Het ligt voor de hand om daarvoor aansluiting te zoeken bij 
 artikel 81 Gw. Belangrijker is echter het samenspel tussen deze bepaling en de re-
presentatiebepaling van artikel 50.224 Zoals hiervoor betoogd onderstrepen beide 
bepalingen, in samenhang gelezen, het beleidsvormende primaat van de formele 
wetgever. Delegatie van regelgevende bevoegdheid aan burgers, als collectief of 
als vastomlijnde groep, past daarbij niet.

Een aanverwante kwestie betreft de vraag naar de zelfbinding. Net als voor 
 referenda het geval is, moet worden aangenomen dat het lastverbod van artikel 67 
lid 3 Gw het weliswaar mogelijk maakt dat volksvertegenwoordigers zich op voor-
hand aan de uitkomsten van een participatief proces committeren. Dergelijke toe-
zeggingen zijn echter niet te effectueren. De vraag is natuurlijk wel of men nog 
wat verder kan gaan, en men Kamerleden die zich op zulke wijze committeren, 
ook inconstitutioneel handelen mag verwijten. De gedachte achter een dergelijke 
redenering zou zijn dat het samenspel, deze keer van de artikelen 50 en 67 lid 3 Gw, 
leidt tot de vaststelling dat volksvertegenwoordigers ‘in generlei specifieke man-
daatverhouding’ komen te staan.225 Ik meen dat deze redenering probleemloos 
kan worden toegepast op wikiwetgeving en andere vergaande vormen van con-
sultatie. Bindt de volksvertegenwoordiger zich daaraan op voorhand, dan is geen 
sprake meer van representatie.

Moeilijker ligt het wanneer men doelbewust een forum in het leven roept dat 
geacht kan worden een afspiegeling van de samenleving te zijn, en waarin uitge-
breide deliberatie is gewaarborgd. Het fictieve antwoord van een Kamerlid dat 
zich voorshands aan de resultaten van een dergelijk proces verbindt, zou immers 
kunnen zijn dat hij recht doet aan de gedachte achter de artikelen 50 en 67 lid 3 
Gw,  namelijk dat het beleid op basis van representatie en deliberatie tot stand 
komt. Wat zou hij daar nog aan moeten toevoegen? Helemaal ongelijk kan men 
zo’n  Kamerlid niet geven. Wanneer hij conform de partijlijn zou stemmen, werpt 
niemand hem wat tegen, maar wanneer hij zich aan de uitkomsten van een deli-
beratief en participatief proces zou conformeren, dan is het huis van Thorbecke te 
klein? Toch meen ik dat een dergelijke redenering moet worden afgewezen. Door-
slaggevend is in dat verband een element van democratie dat tot dusver nog niet 
ter sprake kwam, maar dat grondwettelijk niet minder belangrijk is: verantwoor-
ding.226 Zoals de regering verantwoording aflegt aan de volksvertegenwoordiging, 
zo legt de volksvertegenwoordiger verantwoording af aan de kiezer. Burgers die 
zelfstandig tot beleid komen, leggen echter geen verantwoording af en dat hoeven 
zij ook niet. Zij doen hun werk in betrekkelijke anonimiteit en veiligheid. En zo-
lang dat het geval is, kan participatie, zelfs in de zin van afspiegeling en delibera-
tie, geen volwaardig alternatief zijn voor het parlementaire proces.

224 Zie Schutgens & Sillen 2017, p. 190.
225 Kamerstukken II 1967/77, 14 224, nr. 6, p. 6.
226 W.J. Witteveen, De geordende wereld van het recht, Amsterdam: Amsterdam University Press 2001, 

p. 231.
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5.5 Resumerend: democratie van de rede?

Met het voorgaande heb ik willen onderzoeken hoe participatie zich verhoudt tot 
de beginselen van rechtsstaat en democratie. Dat leverde een aantal inzichten op. 
Om te beginnen is participatie constitutioneelrechtelijk nauwelijks genormeerd. 
Een grondrecht op burgerparticipatie kent de Grondwet niet en evenmin wordt ze 
van de representatieve democratie afgebakend. Op dat punt zou het Nederlandse 
recht beter kunnen aansluiten bij de internationale rechtsorde, waarin het recht op 
participatie – hoe voorzichtig en stapsgewijs ook – expliciet wordt erkend. Daar-
voor bestaat te meer aanleiding nu participatie in rechtsstatelijk perspectief tot 
vraagtekens leidt. Het respectievelijke gezag van bestuur en volksvertegenwoordi-
ging is zo’n vraagteken, net als de vraag hoe grondrechten effectief gewaarborgd 
kunnen blijven. Dat gezegd hebbend, past de trend van participatie, opgevat als 
een methode om kwaliteit en deliberatie te waarborgen, uitstekend bij de rechts-
staatgedachte. Ik heb betoogd dat men de Nederlandse democratische rechtsstaat 
in historisch-constitutioneel perspectief vooral moet begrijpen als project van de 
rede: van deliberatie en een rationele zoektocht naar het algemeen belang. Ons 
rechtsstelsel is niet gebouwd op volkssoevereiniteit maar op de relatief praktische 
(zij het regenteske) gedachte dat overheidsbestuur toch vooral goed bestuur moet 
zijn.

Dat de Nederlandse democratie historisch beschouwd is ingericht als een pro-
ject van de rede, moet niet het zicht ontnemen op de realiteit dat het bestel in be-
langrijke mate op politiek als belangenbehartiging is gericht. Wij leven niet in een 
deliberatieve democratie en politiek is in Nederland altijd meer geweest dan een 
zuiver deliberatieve exercitie, hoezeer zij ook door overleg en consensus geken-
merkt wordt. Politiek is nu eenmaal óok, of misschien wel vooral, een kwestie van 
strijd, van geven en van nemen.227 En, in de Nederlandse constitutionele realiteit, 
krijgt die strijd vooral vorm langs de lijnen van de partijendemocratie. In zoverre 
is de partijendemocratie te beschouwen als de belangrijkste vorm van burgerpar-
ticipatie die het Nederlandse staatsrecht tot dusver kende. De opkomst van de par-
tijendemocratie en de ongeschreven constitutionele positie die zij zich in de loop 
der tijd heeft verworven, illustreren echter ook het volatiele karakter van het Ne-
derlandse staatsrecht. Men kan zich daarom afvragen of we niet langzamerhand 
in een tijd zijn komen te leven waarin volkssoevereiniteit en persoonlijke autono-
mie de democratie van de rede en de partijendemocratie zijn gaan overvleugelen. 
Een kenmerk van democratie is immers dat zij voortdurend in ontwikkeling is. 
Essentieel is echter dat participatie voldoet aan een aantal grondwaarden die de re-
presentatieve democratie kenmerken: transparantie, toetsing en verantwoording, 
toegankelijkheid en inclusiviteit, deliberatie en respect voor grondrechten.228 Daar 
komt bij dat participatie, hoe waardevol ook, geen afbreuk mag doen aan het ge-
zag van de bestaande instituties. Dat gaat dan om meer dan de hiervoor behandel-
de vraag of participatie tot bindende uitkomsten kan leiden. Het gaat er ook om dat 
met een te grote nadruk op participatie, de suggestie wordt gewekt dat de volks-

227 Zie o.a. Ch. Mouffe, ‘Deliberative democracy or agonistic pluralism’, Social Research 1999, p. 745-
758.

228 Deels ontleend aan: E.M.H. Hirsch Ballin, ‘Het gehele volk: dus alle burgers?’, Artikel 50 Grond
wetlezing, d.d. 10 maart 2016.
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vertegenwoordiging, om het in pubertaal te zeggen, ‘zó 2015’ is. Dat zou gevaarlijk 
zijn want representatieve democratie is, met al haar mankementen, nog altijd een 
beproefd en cruciaal concept. Representatie en participatie gaan dan ook hand in 
hand, of zij gaan niet.

6 Uitgeleide

Was burgerparticipatie een persoon geweest, dan had ik niet graag in haar schoe-
nen gestaan. Zoals in de inleiding al werd geschetst, zijn de verwachtingen om-
trent burgerparticipatie hooggespannen. In sommige kringen zoekt men in parti-
cipatie de oplossing voor een vermeende crisis van de representatieve democratie. 
Of daarvan daadwerkelijk sprake is, dat mogen anderen uitmaken. Duidelijk is 
echter dat participatie in de huidige constitutionele kaders slechts een beperkte 
rol kan vervullen. Een beperkte rol, maar daarom niet een minder waardevolle rol. 
Participatie kan bijdragen aan de kwaliteit van regelgeving, aan deliberatie, aan 
draagvlak en, in bredere zin, aan legitimatie. Het verschijnsel verdient dan ook 
serieuze aandacht vanuit het constitutionele recht. Van de juristerij, maar zeker 
ook van de wetgever. Op dit moment is participatie in de ogen van de wetgever 
wel een mooi instrument, maar niet een constitutioneel verschijnsel waarmee hij 
zich ‘aus einander zu setzen’ heeft. En dat is jammer want de verdere uitbouw van 
het participatieve repertoire roept stevige constitutionele vragen op. Die vragen 
raken de kern van ons representatieve stelsel. Het Nederlandse staatsrecht is er 
doorgaans erg goed in om zulke grote vragen onbeantwoord te laten en dat naar 
buiten toe te verkopen als een deugd. De vraag is of dat in dit geval een zinvolle 
strategie is. In de beeldspraak van Anton Koolhaas: ‘Wie vleugels heeft, behoeft 
geen steunzolen’.
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