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1. 

Inleiding 





Rechtsvorming in een hypercomplexe samenleving in het 
licht van evoluties in de horizontale, verticale, stedelijke 
en publiek-private dimensies 

J. Goossens & J. de Poorter*

1. Inleiding

De jaarlijkse staatsrechtconferentie van de Staatsrechtkring wordt dit jaar ge-
organiseerd door het Departement Public Law and Governance van Tilburg 
Law School. Het thema van de staatsrechtconferentie is 'Rechtsvorming in een 
hypercomplexe samenleving'. Deze conferentie maakt deel uit van een consti-
tutioneelrechtelijke tweedaagse die in het teken staat van het afscheid van onze 
gewaardeerde collega Ernst Hirsch Ballin als universiteitshoogleraar van Til-
burg University. De keuze voor het thema van deze staatsrechtconfe rentie is 
mede ingegeven door zijn academische werk.  

De focus op het thema rechtsvorming past in een lange Tilburgse traditie en gaat 
terug op het werk van rechtsgeleerden als Geppaart, Schoordijk, Vranken en 
Hirsch Ballin. Daarbij besteedt de conferentie ook specifieke aandacht aan de 
wisselwerking tussen recht(svorming) en de samenleving, die beide in toene-
mende mate worden gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit. Ook 
deze keuze is in lijn met de Tilburgse traditie die aandacht heeft voor complexi-
teit als oorzaak en gevolg van dynamische interacties zowel binnen als tussen 
rechtsordes, machtsverhoudingen in de samenleving onderliggend aan het 
recht, en relaties tussen burgers, bedrijven, instituties, technologie en natuur. 
Daarbij fungeren constitutionele bepalingen, tradities en beginselen als funda-
mentele spelregels, zowel op procedureel als materieel vlak. Constitutioneel 
recht is tevens immer in beweging. Het krijgt invulling en betekenis door dag-
dagelijkse toepassing en interpretatie door actoren gaande van beleidsmakers 
tot burgers en rechters. Het constitutionele recht is dan ook ‘levend recht’ dat 
niet kan worden losgekoppeld van politiek, economie en maatschappij. Om 
grip te krijgen op deze complexe realiteit is multidisciplinair onderzoek noodza-
kelijk, wat zich dan ook veruitwendigt in de panels en preadviezen van de con-
ferentie door de betrokkenheid van bestuurskunde en filosofie.  

* Jurgen Goossens is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht; Jurgen de Poorter is 
hoogleraar bestuursrecht. Beide zijn verbonden aan Tilburg University, Departement 
Public Law & Governance. 
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Hoewel gegrond in een sterke Tilburgse traditie, is het thema rechtsvorming 
actueler dan ooit, niet in de laatste plaats door de groeiende verwevenheid tus-
sen lokaal, regionaal, nationaal, trans- en supranationaal recht. De laatste de-
cennia zien we belangrijke ontwikkelingen in de verticale en horizontale ver-
deling van machten: het ontstaan van een geglobaliseerde, meerlagige rechts-
orde; verschuivende checks and balances tussen wetgever, bestuur en rechter; 
de opkomst van nieuwe regelgevende entiteiten, zoals quango’s (quasi autono- 
mous non-governmental organisations) en private regulering; nieuwe en opko-
mende technieken, zoals kunstmatige intelligentie, blockchain, Internet of 
Things, het gebruik van algoritmen en big data; en veranderingen in de verhou-
ding tussen burgers, hun democratische vertegenwoordigers en het bestuur.  

In deze complexe, meerlagige rechtsorde lijkt het proces van rechtsvorming 
niet meer uitsluitend te kunnen worden verklaard vanuit de op de Stufenbau der 
Rechtsordnung gegronde normenhiërarchie van Kelsen.1 De vorming van ons 
recht kan niet langer louter worden geplaatst in hiërarchische modellen met een 
centraal besturingspunt. Ze vindt meer en meer plaats in netwerken van 
rechtsontwikkeling die niet noodzakelijk institutioneel, grondwettelijk, hiërar-
chisch of in een systeem van checks and balances verankerd zijn, maar vaak eer-
der los-vast gevormd zijn met het oog op concrete onderwerpen.2 Dit betekent 
bijgevolg dat klassieke uitgangspunten en ordeningsprincipes voor rechtsvor- 
mend handelen minder vanzelfsprekend worden.  

Het beeld van een Trias Politica met drie onderscheiden boxen met elk hun eigen 
domein lijkt niet langer een toereikend kader te bieden om de plaats en de taak 
van de in dat proces van rechtsvorming betrokken actoren te bepalen. 3 Vanuit 
een institutioneel perspectief zijn de bij dit proces betrokken rechtsvormende 
instituties niet langer in te passen in de klassieke driedeling van de Trias. Denk 
bijvoorbeeld aan ' regulatory agencies', standaardiserings- en certifice- ringsinstel-
lingen, arbitrage en mediation instituties. Tegelijkertijd zien we ook binnen de 
traditionele machten van de Trias dat verhoudingen evolueren en hierarchieën 
vervagen. Rechterlijke colleges bijvoorbeeld opereren in toenemende mate bin-
nen een transnationaal netwerk van rechters waarbij hun onderlinge verhouding 
niet zonder meer kan worden beschouwd als een piramidaal model. Zo zijn bij-
voorbeeld het EHRM, het HvJEU, de nationale constitutionele hoven en de su-
preme courts alle betrokken bij de interpretatie van de rechten van de mens zonder 

1 Kelsen 2020, p. 84-93. 
2 Vranken 2011. 
3 Zie ook Ackerman 2017, p. 38-43. 
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dat tussen die rechterlijke colleges een duidelijke hiërarchie bestaat.4  

In de 19e eeuw en een deel van de 20e eeuw bleef het primaat van de wetgever nog 
relatief overeind. In overeenstemming met dit primaat maakt de formele wetge-
ver zelf de voornaamste inhoudelijke regelgevende keuzes omwille van zijn de-
mocratische legitimatie, waarbij die keuzes niet kunnen worden overgelaten aan 
de niet-verkozen rechterlijke of uitvoerende macht.5 Met de evolutie van de 
nachtwakersstaat naar de sociale verzorgingsstaat, namelijk de uitbreiding van 
overheidstaken en de daarmee gepaard gaande complexiteit, zijn we de voorbije 
decennia ook getuige geweest van de opkomst van de zogenaamde ‘administrative 
state’.6 De formele wetgever heeft daarbij veelvuldig regelgevende bevoegdheden 
overgedragen aan het bestuur op basis van delegatie of open normstelling.7 Het 
argument is dan vaak dat het bestuur over specifieke expertise beschikt die de 
formele wetgever niet heeft. Omwille van deze ‘terugtred van de wetgever’ ge-
beurt rechtsvorming op talrijke specifieke beleidsterreinen bijgevolg door het 
bestuur, waardoor het primaat van de wetgever onder druk is komen te staan en 
zelfs in de praktijk in talrijke domeinen nagenoeg achterhaald lijkt te zijn. Daar-
enboven doet ook de opkomst van public interest litigation - denk bijvoorbeeld aan 
klimaatzaken zoals Urgenda - als een vorm van ‘tegendemocratie’ belangrijke 
vragen rijzen naar vertegenwoordiging en de rol van de rechter.  

Terwijl de 20e eeuw kan worden gezien als de eeuw waarin de administrative state 
tot volwassendom kwam, schonk de 21e eeuw dan weer het levenslicht aan de 
informatiesamenleving en in het verlengde daarvan de algoritmische of digitale 
administrative state.8 De samenleving is ondertussen zo complex geworden dat 
ook het bestuur niet langer in staat is om enkel met menselijke capaciteit en ex-
pertise de complexe realiteit te reguleren en te besturen. Hoewel we voorheen 
gerust konden aannemen dat een mens of een orgaan samengesteld uit mensen 
door de wetgever toegekende bevoegdheden uitoefende, kan deze aanname niet 
langer probleemloos worden gehandhaafd.9 De sterk digitaliserende vormen van 
besturen en stilaan ook digitaliserende vormen van rechtsvorming met behulp 
van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie en gedistribueerde 
technologieën zoals blockchain leiden tot belangrijke uitdagingen op het vlak van 
transparantie, uitlegbaarheid en controleerbaarheid, waardoor machtsverhou-

4 Zie bijvoorbeeld R.A.J. van Gestel en J.C.A. de Poorter 2019. 
5 Zie Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 43. 
6 Lindseth 2010; Ballin 2015, § 4. 
7 Denk bijvoorbeeld aan de decentralisatieoperatie in het sociale domein en aan het voorstel 

voor een Omgevingswet. 
8 Goossens, Hirsch Ballin & van Vugt 2021, p. 10. 
9 Zie Le Sueur 2016. 
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dingen en checks and balances verder onder druk komen te staan. 

In deze bundel met preadviezen die zijn geschreven als onderbouwing en start-
punt van de paneldiscussies op de conferentie worden verschillende ontwikke-
lingen in het proces van rechtsvorming in de complexe, meerlagige rechtsorde 
besproken. Daarbij is de focus gericht op recente ontwikkelingen in de rechts-
vorming en de vraag hoe die zich verhouden tot de traditionele parlementaire 
vorm van rechtsontwikkeling in de vorm van het tot stand brengen van wetge-
ving door de formele wetgever. We stellen ons daarbij de vraag wat de impact is 
op het concept van de Trias Politica en op welke wijze de legitimiteit van de 
verschillende vormen van rechtsontwikkeling kan worden geborgd. We bestu-
deren evoluties in het proces van rechtsvorming vanuit vier dimensies: 1° hori-
zontale dimensie: de impact van evoluties in en voorbij de Trias op wetgever, 
rechter en bestuur; 2° verticale dimensie: de impact van tegendemocratie en di-
recte democratie op de relatie burger - overheid; 3° stedelijke dimensie: de rol 
van de grote, complexe stad in globaliserend constitutionalisme; 4° publiek-pri- 
vate dimensie: rechtsvorming in complexe netwerken van publieke en private 
actoren. De combinatie van deze vier dimensies leidt onvermijdelijk tot (hy- 
per)complexiteit op het vlak van rechtsvorming.  

2. Horizontale dimensie: de impact van evoluties in en voorbij de 
Trias op wetgever, bestuur en rechter

Een eerste dimensie betreft die van de horizontale machtenscheiding. Rechts-
vorming wordt traditioneel geassocieerd met codificatie van normen door de 
wetgever in formele zin. De tegenwoordige hypercomplexe samenleving en de 
daarmee corresponderende groei van overheidstaken - voor de uitvoering 
waarvan het legaliteitsbeginsel een wettelijke basis vereist - heeft de aard van 
formele wetgeving veranderd. In plaats van codificatie is wetgeving in toene-
mende mate gericht op modificatie, namelijk op het uitbesteden van bevoegd-
heden aan publieke en private actoren op internationaal, nationaal en lokaal ni- 
veau.10 Regelgevende taken worden uitbesteed aan bestuursorganen en aan pri-
vate regelgevers die worden verondersteld meer kennis en expertise te bezitten 
op specifieke beleidsterreinen evenals aan supranationale instellingen die wor-
den geacht beter in staat te zijn dan nationale parlementen om transnationale 
problemen het hoofd te bieden. 

Bezien vanuit een traditioneel constitutioneelrechtelijk perspectief is deze de- 

10 Zie T. Koopmans 1970, p. 221-234. 
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parlementarisatie' van wetgeving problematisch.11 Het parlement heeft immers 
het duidelijkst democratisch mandaat om wetgeving tot stand te brengen. Door 
een gebrek aan tijd, expertise en middelen heeft het parlement echter vaak maar 
een beperkte invloed op de inhoud van de regels die van toepassing zijn op hen 
die zij wordt geacht te vertegenwoordigen. We zien dit op EU-niveau waar 
regels steeds vaker de vorm van verordeningen aannemen in plaats van richtlij-
nen, waardoor de betrokkenheid van nationale parlementen afneemt. Boven-
dien lijkt het subsidiariteitsprotocol dat parlementen de mogelijkheid geeft om 
EU-regelgeving tijdelijk te blokkeren geen grote impact te hebben op het 
EU-wetgevingsproces. Wat betreft het uitbesteden van regelgevende taken 
door de formele wetgever aan bestuursorganen rijst de vraag in hoeverre de ' 
transmission belt theory', volgens welke de legitimatie van gedelegeerde wetge-
ving altijd steunt op een parlementair mandaat, nog wel zo ver kan worden 
opgerekt. Deze ontwikkelingen vergen een fundamentele herbezinning op de 
rol van het parlement als (mede)wetgever binnen de Trias Politica.  

In Nederland is ondertussen ook de discussie over de rol van de rechter in de 
democratische rechtsstaat opgelaaid. Het waren onder andere de PAS-uit- 
spraak van de ABRvS en het Urgenda-arrest van de Hoge Raad die resulteerden 
in een debat over de vraag of de rechter de scheiding der machten niet had ge-
schonden en zich te ' activistisch' had opgesteld. Tegelijkertijd lijkt het een ge-
geven dat in een hypercomplexe samenleving met een veranderende rol van de 
wetgever (zie hierboven) ook de rol van de rechter blijvend aan verandering 
onderhevig is. Zo lijkt er vaker een beroep op de rechter te worden gedaan om 
maatschappelijke verandering te stimuleren (public interest litigation). Vanuit 
constitutioneelrechtelijk perspectief roept deze rechtsvormende taak van de 
rechter een aantal vragen op.  

Preadviseurs Joyce Esser en Ymre Schuurmans geven in het hoofdstuk ‘Gedeelde 
tafel, eigen stoel: rechter en rechtsvorming in het bestuursrecht’ in dit verband 
een aanzet tot nadere theorievorming over een mogelijke herpositionering van 
de rol van de (bestuurs)rechter binnen de Trias naar aanleiding van rechtsvor-
ming in de hypercomplexe Nederlandse samenleving. Zij gaan in op de rechts-
vormende taak van de rechter in het bestuursrecht. Zij constateren dat in een 
hypercomplexe samenleving, waarin de aard van de overheidstaak is veranderd, 
de wetgever terugtreedt en het bestuur steeds machtiger wordt, de rechter zich 
dient te heroriënteren op zijn constitutionele rol binnen de Trias Politicia. In de 
'administrative state' komt veel normstelling van het bestuur, maakt het bestuur 
beleid over de uitvoering daarvan, en neemt het individuele beslissingen die 

11 Zie Van Gestel 2013. 
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bepalen of burgers in aanmerking komen voor financiële ondersteuning of een 
vergunning kunnen krijgen. Besturen is daarmee zélf sterk rechtsvormend van 
aard, aldus Esser en Schuurmans. Dat algemene normstelling en democratische 
legitimatie steeds minder kunnen worden gelijkgesteld heeft gevolgen voor de 
rol van de rechter. In plaats van het waarborgen van individuele rechten, dient 
de procedure bij de bestuursrechter, van origine gericht op objectieve rechtma-
tigheidstoetsing, vooral ter borging van de formele democratische legitimatie 
en de legaliteit van het overheidsbestuur. 

In een stelsel van machtsevenwicht hebben wetgever, bestuur en rechter naar 
het oordeel van preadviseurs Esser en Schuurmans een gezamenlijke verant-
woordelijkheid voor de verwezenlijking van het op democratische wijze komen 
tot beslissingen in het algemeen belang (van oudsher de taak van de wetgever), 
het effectief en competent uitvoeren van overheidsbeleid (van oudsher de taak 
van het bestuur) en het waarborgen van individuele rechten (van oudsher de 
taak van de rechter). Deze gedeelde verantwoordelijkheid leidt de pre-adviseurs 
tot een contextuele benadering van de rechterlijke taak. Daar waar wetgever en 
bestuur kunnen laten zien dat wet en beleid met een evenwichtige inbreng van 
informatie en belangen tot stand is gekomen en leidt tot doelmatige uitvoering, 
zal de rechter hun rechtsvorming in beginsel volgen. Daar waar de democrati-
sche legitimatie van de normstelling flinterdun is en het burgers nauwelijks lukt 
om hun rechten in de bestuurlijk besluitvorming te verzilveren, dient de rechter 
zich in de rechtsvorming te mengen teneinde volwaardige rechtsbescherming 
te bieden. Zijn bijdrage aan de rechtsvorming kan hij op verschillende wijzen 
invullen: door meer procedurele eisen te stellen aan de totstandkoming van 
normstelling, door het bestuur meer verantwoording te laten afleggen of door 
zelf normen nader te interpreteren.  

Preadviseur Rob van Gestel gaat in het hoofdstuk ‘Een ongekend parle- 
ment.Over de toeslagenaffaire en de Trias’ na welke lessen er mede uit de 
toeslagenaffaire te trekken zijn over de rol van het parlement als medewetgever 
en als bewaker van de kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetgeving. Zijn pread-
vies sluit hierbij aan op de analyse van Esser en Schuurmans over de verande-
rende verhoudingen binnen de trias politica. Ook Van Gestel constateert im-
mers een bredere trend tot deparlementarisatie van wetgeving en afkalving van 
het primaat van de (nationale) wetgever. Hij betwijfelt de realiteitszin van het 
verlangen de medewetgevende taak van de Tweede Kamer te herstellen. De 
pleidooien om het primaat van de wetgever te herstellen, berusten op een ach-
terhaald idee. Het lijkt Van Gestel verstandiger te accepteren dat een fors deel 
van de huidige gedelegeerde bestuurswetgeving binnen onze meergelaagde 
rechtsorde in de toekomst tot stand zal komen zonder afgeleide democratische 
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legitimatie middels delegatie door de wetgever in formele zin. Dat verlies aan 
democratische legitimatie dient naar zijn oordeel in het bijzonder te worden 
gecompenseerd door de invoering van een 'notice and comment procedure' die 
alle bij gedelegeerde regelgeving betrokken burgers en (andere) belangheb-
bende partijen de mogelijkheid biedt om rechtstreeks invloed uit te oefenen op 
de totstandkoming van bestuurswetgeving en door het vastleggen van juridisch 
bindende algemene regels voor het opstellen van algemeen verbindende voor-
schriften niet zijnde wetten in formele zin. Het voorstel is een hoofstuk be- 
stuurswetgeving in de Awb op te nemen. Dat heeft naar het oordeel van de pre- 
adviseur echter weinig zin zonder de bevoegdheid van de (bestuurs)rechter om 
algemeen verbindende voorschriften daaraan te kunnen toetsen. Dat vergt naar 
het oordeel van Van Gestel echter wel een actievere rol van de bestuursrechter 
als wetgevingswaakhond dan we thans kennen.  

3. Verticale dimensie: de impact van tegendemocratie en directe 
democratie op de relatie burger - overheid

Met betrekking tot de verticale dimensie en de relatie tussen burger en overheid, 
analyseren de preadviseurs in welke mate en hoe de burger inzake rechts-
vorming kan fungeren als hindermacht (tegendemocratie) of als rechtstreekse bron 
van legitimiteit (directe democratie). Preadviseurs Maurice Adams en Ronald Janse 
reflecteren in het hoofdstuk ‘Tegendemocratie’ en het Nederlandse vertegen-
woordigende bestel’ over hoe ‘tegendemocratie’ zich verhoudt tot het vertegen-
woordigende bestel in Nederland. Ook zij vertrekken vanuit de veronderstelling 
dat complexiteit via decentralisering, privatisering, fragmentering en Europea-nise-
ring de norm is geworden en de (bij)sturende moge-lijkheden van diegenen die worden 
geacht het volk te vertegenwoordigen, parlement en regering voorop, door de jaren 
heen alleen maar beperkter zijn geworden. Van het ideaal van collectieve wilsvorming 
door middel van vertegenwoordiging lijkt steeds minder sprake. Tegendemo-
cratische ontwikkelingen vormen een manier om hedendaagse controle van macht 
te begrijpen, ook buiten de officiële structuren om. Ze geven gestalte aan een 
proces waarin verkie-zingen niet noodzakelijk een legitimerende functie vervullen. 
Tegelijkertijd lijkt de tegendemocratie op dezelfde grenzen te stuiten als het 
parlementaire stelsel zelf. De invloed van laagopgeleiden lijkt ook in de tegen-
democratie zwak ontwikkeld. Het zijn vooral de hoger opgeleiden en sociaal-
economisch sterke groepen die in de tegendemocratie de politieke agenda weten te 
bepalen en politieke besluitvorming weten te beïnvloeden. De politieke krachten die 
schuilgaan achter de tegendemocratische ontwikkelingen zijn voor het overgrote 
deel gericht op single-issues en niet op de noodzakelijke afweging tegen andere 
belangen. Het parlement kan daarom geen afwachtende houding aannemen over wat 
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tegendemocratie aandraagt en onder de aandacht brengt. Volgens de preadvi-
seurs wijst tegendemocratie het parlement daarmee op de noodzaak van de ver-
vulling van een van haar kerntaken: ook buiten verkiezingstijd responsief zijn 
voor de samenleving en debat voeren over het algemeen belang.  

Preadviseur Eva van Vugt neemt op haar beurt de constitutionele inpas-
baarheid en opportuniteit van rechtstreekse betrokkenheid van burgers bij 
rechtsvorming in de vorm van de vaststelling van formele wetten onder de 
loep in het hoofdstuk ‘De hypercomplexe samenleving, directe democratie 
en de Nederlandse Grondwet’. Anno 2022 wordt er in de hypercomplexe 
samenleving volop geëxperimenteerd met directe vormen van democratie. 
De populariteit hiervan verklaart zich volgens de preadviseur mogelijk 
doordat burgers steeds minder zeggenschap ervaren over de totstandko-
ming en inhoud van het recht waaraan zij gebonden zijn. Het parlement 
laat als medewetgever immers het stellen van inhoudelijke normen steeds 
vaker achterwege. Hoewel hier duidelijk democratische en rechtsstatelijke 
bezwaren mee gepaard gaan, lijkt het Van Vugt, net zoals Van Gestel, on-
waarschijnlijk dat het parlement zijn primaat terug kan opeisen. De he-
dendaagse netwerksamenleving is immers zo complex dat deze zich niet 
zomaar meer op hiërarchische wijze laat aansturen door een centrale re-
gelgever.  

Van Vugt gaat daarbij na in hoeverre de Grondwet zich zou verzetten tegen de 
rechtstreekse betrokkenheid van burgers bij de vaststelling van formele wetten. 
Hiervoor bouwt zij verder op de rijke onderzoeksresultaten in haar lezens-
waardige proefschrift ‘De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Neder- 
landsche volk. Een onderzoek naar de veranderingen in de betekenis van artikel 50 
Grondwet tussen 1814 en 1983’, waarbij zij vertrekt vanuit het democratie-ideaal 
waar de Grondwet van uitgaat, namelijk de exclusief vertegenwoordigende, 
parlementaire partijendemocratie. Vervolgens toetst de preadviseur twee in-
strumenten waarmee burgers rechtstreekse invloed op het wetgevingsproces 
zouden kunnen uitoefenen: het burgerforum en het bindend correctief referen-
dum. Voor het burgerforum, als vorm van deliberatieve democratie, voorziet zij 
geen constitutioneel probleem in zoverre de uitkomst van een burgerforum 
louter geldt als een advies aan het parlement. Daarnaast neemt zij de stelling in 
dat artikel 50 Grondwet zich niet zou verzetten tegen de invoering van een bin-
dend referendum, maar wel fundamenteel van betekenis zou veranderen. Het 
lastverbod in artikel 67, derde lid, Grondwet vormt volgens haar echter wel een 
grondwettelijk beletsel. Dit is een stellingname die zeker een debat waard is. 
Ten slotte poneert de preadviseur de vraag of het “de hoogste tijd [is] dat onze 
volksvertegenwoordigers het representatieve systeem van binnenuit openbre-
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ken, dat hinderlijke lastverbod lozen en burgers via referenda en burgerfora in-
tensiever betrekken bij hun besluitvorming?” Zij stelt dat de burger inspraak 
zou krijgen, terwijl op talrijke domeinen het parlement niet langer de daadwer-
kelijke beslissingen neemt in domeinen waar het parlement wel nog het finale 
woord heeft. Zij vreest dat de positie van het parlement in het staatsbestel ver-
der zou worden uitgehold door de aanvulling met burgerfora en referenda.  

4. Stedelijke dimensie: de rol van de grote complexe stad in globa-
liserend constitutionalisme 

Bij juridische analyses van rechtsvorming in de meerlagige rechtsorde gaat de 
aandacht in Nederland meestal uit naar het gemeentelijke, provinciale, nationale, 
supra- en internationale niveau. Ondanks hun ontegensprekelijk toegenomen 
impact, blijft de rol van steden in vergelijking nog relatief onderbelicht in consti-
tutionele analyses. Preadviseur Gert-Jan Leenknegt richt in het hoofdstuk ‘Consti-
tutionalisme, rechtsvorming en de grote stad’ daarom wel zijn blik op het proto-
type van de hypercomplexe samenleving bij uitstek: de moderne grote stad. Ste-
delijke samenlevingen zijn enorm divers in maatschappelijk, sociaaleconomisch, 
cultureel en linguïstisch opzicht. Bovendien maakt de ruimtelijke dichtheid van de 
stedelijke omgeving dat uiteenlopende wensen, noden en belangen van allerlei 
groepen binnen de stad veelvuldig en heftig kunnen botsen. In het bestuur van de 
stad - of de stedelijke regio - moeten al die belangen worden gehoord, vertegen-
woordigd en beschermd. De bestuurlijke inrichting, de bevoegdheden van het 
bestuur en de democratische processen die dat bestuur legitimeren zouden vol-
gens Leenknegt idealiter moeten aansluiten bij het hypercomplexe karakter van 
de stad. De laatste decennia zien we dat in landen om ons heen steeds vaker 
weerspiegeld in bijzondere wettelijke of constitutionele - soms federale - arran-
gementen voor grote steden als Londen, Parijs, Hamburg, Rome en Brussel. Veel 
van die arrangementen vergroten de bestuurlijke ruimte voor het stadsbestuur 
door lokale en regionale bestuurslagen binnen het territorium van de stad samen 
te voegen, wat leidt tot een verruiming van de bevoegdheidssfeer. Die beweging 
gaat doorgaans gepaard met een versterking van het bestuur van stadsdelen of 
wijken. Steden vormen zo gelaagde bestuurlijke ‘kolommen’ met een ruimere 
autonomie dan andere lokale besturen. Het bestuur tracht daarbij vaak de demo-
cratische legitimiteit te vergroten door het gebruik van vormen van directe de-
mocratie en participatie, waarmee de vele en uiteenlopende belangen binnen de 
stedelijke gemeenschap kunnen doorklinken in het bestuur van de stad. Ook 
worden contouren van een stedelijk burgerschap zichtbaar, dat breder is dan de 
traditionele combinatie van ingezetenschap en nationaliteit. 
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Leenknegt gaat vervolgens na in hoeverre in het Nederlandse openbaar bestuur 
gedifferentieerd kan worden tussen het bestuur van grote steden en dat van an-
dere lokale overheden. De organieke wetgeving maakt nu al differentiatie mo-
gelijk waar het gaat om de binnengemeentelijke organisatie en om vormen van 
participatieve en directe democratie. Het vergroten van de bestuurlijke ruimte 
voor grote steden door samenvoeging van lokale en regionale bestuurslagen 
vraagt evenwel aanpassing van de organieke wetgeving, waarvoor verschillende 
oplossingen denkbaar zijn. Ten slotte wijdt de Leenknegt nog enkele gedachten 
aan de idee van lokale constituties en de vraag of Nederlandse steden een eigen 
constitutie kunnen vaststellen. 

5. Publiek-private dimensie: rechtsvorming in complexe netwerken 
van publieke en private actoren

Op het vlak van de publiek-private dimensie staan we stil bij het borgen van 
legitimiteit bij rechtsvorming die in toenemende mate plaatsvindt in complexe 
netwerk van publieke en private actoren. De preadviseurs gaan op zoek naar 
adequate verantwoordingsmechanismen die rekening houden met de sterke 
mate van (digitale) hyperconnectiviteit en hypercomplexiteit bij rechtsvorming 
in de hedendaagse netwerksamenleving. 

Preadviseur Erik Hans Klijn gaat in het hoofdstuk ‘Democratische legitimiteit in 
de netwerksamenleving. Verantwoordingsideeën en -mechanismen in een 
complexe netwerksamenleving’ op zoek naar democratische legitimiteit en 
bijhorende adequate verantwoordingsmechanismen in de gemediatiseerde 
netwerksamenleving. Klijn verkent daartoe het concept van democratische 
legitimiteit en laat zien dat dit in de netwerksamenleving als een veel complexer 
begrip moet worden begrepen dan politieke verantwoording. Empirische on-
derzoeksresultaten tonen dat de klassieke politieke democratische legitimiteit 
en verantwoordingsmechanismen misschien zelfs niet meer de belang-
rijkste zijn in de moderne netwerksamenleving. Klijn acht het tijd om onze 
normatie-ve preoccupatie van democratische legitimiteit met politieke 
legitimiteit te her-zien. Volgens Klijn wordt het concept democratische 
legitimiteit een veel rijker concept door inspiratie te putten uit meer 
deliberatieve democratieopvattingen, die beter passen bij het netwerk-
karakter van talrijke besluitvormingsprocessen. We leven inderdaad in een 
netwerksamenleving waarin de positie van publieke organen sterk veranderd is. Door 
toegenomen afhankelijkheid en complexiteit van maatschappelijke vraagstukken is de 
noodzaak groter geworden om meer horizontale vormen van governance toe te passen. 
Met meer horizontale vor-men van governance doen dan ook nieuwe vormen van 
verantwoording hun intrede, zoals verantwoording naar samenwerkende partners en naar 
burgers. 
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Bovendien wijst preadviseur Klijn erop dat de netwerksamenleving nog een an-
der kenmerk heeft dat nog niet zo sterk naar voren is gekomen toen Castells het 
concept introduceerde. We leven namelijk ook in een gemediatiseerde sa-
menleving waarin de medialogica van het beeld en het simpel communiceren 
van boodschappen cruciaal zijn voor het overleven van politieke gezagsdragers. 
Dit leidt tot wat sommige auteurs hebben genoemd een ‘dramademocratie’ 
waarin beeldvorming en communiceren via de media belangrijker zijn dan het 
oplossen van beleidsdossiers. Dit betekent volgens Klijn dat democratische 
legitimiteit in de netwerksamenleving wordt gevormd in een context die zich 
kenmerkt door enerzijds groeide complexiteit van bestuurlijke processen en 
complexe verantwoordingsmechanismen, maar anderzijds wordt gedomineerd 
door de pressie om snel in eenvoudige oneliners te communiceren. In die zin 
meent Klijn dat de soms enigszins naïeve opvattingen van het deliberatieve 
democratieconcept (en haar verantwoordingsmechanismen) aan herwaarde-
ring toe zijn. Aan het eind van het essay worden ten slotte dan ook suggesties 
gedaan om democratische legitimiteit en de bijhorende verantwoor- dingsme-
chanismen te verbeteren in de complexe netwerksamenleving. 

In het hoofdstuk ‘Happy city, of een nieuwe grondwet voor de 21ste eeuw’ ten 
slotte bespreken preadviseurs Bart van der Sloot en Esther Keymolen de impact 
van technologische ontwikkelingen op bestaande juridische doctrines en be-
stuursmodellen. Van der Sloot en Keymolen stellen daarbij dat techniek en 
recht op een aantal fundamentele punten botsen, wat leidt tot een niet te ver-
onachtzamen spanningsveld. Enerzijds wijzen systeemontwikkelaars en tech-
bedrijven erop dat het recht is ontwikkeld in een ander tijdsgewricht waardoor 
het niet goed toepasbaar is in de huidige digitale informatie- en netwerksamen-
leving, waardoor het recht volgens sommigen zelfs buiten beschouwing moet 
worden gelaten. Anderzijds stellen juristen en beleidsmakers doorgaans dat de 
techniek zich ‘gewoon’ moet schikken naar het vigerende juridische kader. De 
preadviseurs wijzen erop dat de juridische beginselen en rechtsregels hierdoor 
formeel in stand worden gehouden, terwijl de praktijk daar in toenemende mate 
van afwijkt. Aan de hand van een exploratief en innovatief gedachtenexperi-
ment verkent dit preadvies daarom enkele volgens de preadviseurs noodzake-
lijke toekomstige rechtsontwikkelingen. Zij doen dat aan de hand van de ont-
wikkeling van enkele nieuwe juridische principes voor een - utopische of dysto-
pische - toekomstige stad binnen een á twee decennia, genaamd ‘Happy City’, 
met verregaande, op het eerste gezicht opzienbarende technologische innova-
ties die evenwel verrassend nauw blijken aan te sluiten op huidige technologi-
sche mogelijkheden in de hypercomplexe, algoritmische, data-gedreven sa-
menleving. 
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Van der Sloot en Keymolen tonen vervolgens hoe deze technische ontwikke-
lingen een aantal van de bestaande rechtsstatelijke uitgangspunten onder druk 
zetten. Zij doen dan ook enkele suggesties voor modernisering van het recht in 
de vorm van een gedeeltelijke aanzet van een grondwet voor de 21ste eeuw. De 
preadviseurs erkennen dat sommige voorstellen bewust scherp zijn neergezet 
om de frictie tussen technologie en recht bij de lezer voelbaar te maken. Zij be-
ogen hiermee urgentie te creëren voor een discussie die de status quo overstijgt. 
De preadviseren betogen immers dat het vrijwel onmogelijk wordt om ver-
scheidene vigerende fundamentele constitutionele uitganspunten, zoals de 
scheiding der machten, de individuele grondrechten, het discriminatieverbod, 
en democratische controle, in stand te houden als de huidige technische ont-
wikkelingen zich in snel tempo blijven ontwikkelen. Zij drukken ons als het 
ware met de neus op de feiten, namelijk op de onmogelijkheid enerzijds alle 
vruchten van de technologische ontwikkelingen te plukken maar anderzijds de 
huidige fundamentele rechtsbeginselen onveranderd te laten. 

6. Synthese 

De preadviezen laten duidelijk zien dat het proces van rechtsvorming niet lan-
ger afdoende kan worden verklaard en gelegitimeerd vanuit het primaat van de 
verkozen formele wetgever en het klassieke denkkader van de Trias Politica. In 
de hypercomplexe samenleving versterken verschillende dimensies de com-
plexiteit van rechtsvorming, niet in het minst de horizontale dimensie met ver-
schuivingen tussen wetgever, rechter en bestuur en de dimensie van de meer- 
gelaagde rechtsorde, maar ook de verticale dimensie in zin van een verande-
rende relatie tussen overheid en burger en ten slotte ook de publiek-private di-
mensie in de complexe netwerksamenleving die wordt gekenmerkt door een 
co-creatie en een toegenomen rol van private en hybride actoren in het proces 
van rechtsvorming. Het lijkt ons dan ook gepast en zinvol om de onderlinge 
verhouding tussen de in het complexe proces van rechtsvorming betrokken co- 
actoren te analyseren vanuit het perspectief van de meergelaagde, hypercom- 
plexe rechtsorde, eerder dan de realiteit te bekritiseren vanuit opvattingen en 
aan de hand van concepten die daar niet langer meer mee stroken. Deze bundel 
geeft inzake het onderzoek naar nieuwe, opkomende vormen van rechtsvor-
ming gelukkig blijk van een zich ontwikkelende focus op andersoortige metho-
den en instrumenten om de legitimiteit van te vormen recht te borgen. Deze 
zoektocht is noodzakelijk gelet op de terugtred van de formele wetgever waar-
bij de legitimiteit van de complexe realiteit van rechtsvorming niet langer enkel 
kan worden onderbouwd aan de hand van de klassieke politieke democratische 
verantwoordingsmechanismen. Verschillende preadviseurs blijken in die zoek-
tocht naar andersoortige vormen van legitimiteit van rechtsvorming hun inspi-
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ratie te zoeken bij een drietal steeds terugkerende publieke waarden, namelijk 
transparantie, participatie en rationalisatie van de rechtsvorming.
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Gedeelde tafel, eigen stoel: rechter en rechtsvorming in 
het bestuursrecht 

J.E. Esser & Y.E. Schuurmans* 

1. Inleiding 

‘De rechter mag niet op de stoel van het bestuur gaan zitten’ is een veel gehoord 
mantra in het Nederlandse bestuursrecht. Of de rechter ook een eigen stoel 
heeft waarop wetgever en bestuur kunnen plaatsnemen, wordt doorgaans niet 
gevraagd. Bij voorkeur lijken we algemene normstelling gelijk te stellen aan de-
mocratische besluitvorming. De niet-verkozen onafhankelijke rechter heeft 
weinig van dat democratische product te vinden. Rechterlijke toetsing ziet pri-
mair op geïndividualiseerde besluiten die het bestuur heeft genomen, niet op 
wetten, regelgeving en beleid. In goed Europese traditie geldt de bestuursrecht-
spraak vooral als technisch en apolitiek, waarbij de rechter de wet mechanisch 
toepast op de casus en het bestuur controleert. In deze klassieke benadering 
verhouden wetgever en rechter zich nauwelijks tot elkaar. De wetgever mag al-
les, tenzij het internationale en Europese recht zich daartegen verzet. Het be-
stuur mag veel, want komt vaak beoordelings- en beleidsruimte toe. Wetgever 
en bestuur zitten met een eigen stoel aan tafel. De rechter is de grote bewaker 
van zorgvuldige procedures; de hoofdober die de tafel bedient, of komt 
schoonmaken als er is geknoeid. 

Rechtsvorming door de bestuursrechter vormt in dit klassieke frame een nood-
zakelijk kwaad, waarmee hij zich al snel in de politieke arena begeeft en onei-
genlijk aan tafel schuift. In dit preadvies nemen wij afstand van dat frame. We 
beogen de bestuursrechter door nadere theorievorming handvatten te bieden 
om zijn rechtsvormende bijdrage doordacht en gemotiveerd vorm te kunnen 
geven. Daarbij bezien wij de rechtsvormende taak van de bestuursrechter 
steeds als een uitwerking van zijn constitutionele positie in het staatsbestel. 
Waar die positie verandert, verandert daarmee ook de rechtsvormende taak van 
de rechter. Daartoe onderzoeken we welk constitutioneel uitgangspunt traditi-
oneel ten grondslag ligt aan de terughoudende rechter, hoe de overheidstaak en  
de rol van de staatsmachten is veranderd en wat dat betekent voor de rechts-
vormende taak van de rechter. In paragraaf 2 schetsen we de achtergrond van de  

* Mr.drs Joyce Esser en prof.mr. Ymre Schuurmans zijn werkzaam bij de afdeling Staats- en 
bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Joyce schrijft een proefschrift over de constituti-
onele uitgangspunten van het Nederlandse stelsel van bestuursprocesrecht in rechtsverge-
lijkend perspectief. Deze bijdrage is 31 augustus 2021 afgerond. 
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ontwikkelingen. In paragraaf 3 herijken we het constitutionele kader, op basis 
waarvan de bestuursrechter zijn rol binnen de trias vorm zou moeten geven. 
Met die abstracte beschouwing heeft de bestuursrechter echter nog weinig 
handvatten. In paragraaf 4 operationaliseren we het constitutionele kader door 
aan te geven hoe hij via wetsuitleg en toetsing van beleid zijn rechtsvormende 
taak constitutioneel verankerd kan vervullen. In paragraaf 5 bezien we of de be-
stuursrechter in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voldoende is toegerust 
om zijn rechtsvormende taak evenwichtig uit te oefenen. We sluiten in para-
graaf 6 af met een conclusie. 

2. Rechtsvorming in het publiekrecht: achtergrond 

Wie zich aan een bijdrage over de rechtsvormende taak van de rechter waagt, 
loopt al snel aan tegen de grote hoeveelheid literatuur die daarover is versche- 
nen.1 Dat debat kent een enorme reikwijdte aan verschillende opvattingen en 
nuances. Wat tegelijkertijd opvalt, is dat dit debat vaak het civielrecht als 
vertrekpunt kent. 'Rechtsvorming' doet zich dan soms voor als gevolg van 
rechtsvinding bij de rechter, die algemene normen moet toepassen op 
concrete situaties. Doet de rechter daarbij ‘iets nieuws’, dat ook in volgende 
zaken invloed zal hebben, dan is er sprake van rechtsvorming.2 Door de tijd 
heen zien we daarbij een veranderende nadruk van theorieën die 
rechtsvinding als syllogistische rechtstoepassing zien, naar een invulling of 
weging van open normen of beginselen die toepasbaar zijn op een breed 
spectrum van het maatschappelijk leven (zoals ‘maatschappelijke 
betamelijkheid’) voor een onvoorziene individuele situatie, waarvoor de 
wetgever nog geen specifieke regels heeft opgesteld.3 Die verandering past 
bij de hypercomplexe samenleving, met een grote verscheidenheid aan én 
verwevenheid van belangen en verbanden. In een dergelijke samenleving 
wordt de rechter steeds meer een ‘partner in the business of law’.4 

Wie in toenemende mate een eigen afweging en interpretatie van de 
rechter verwacht, zet meer druk op de institutionele positie van de rechter. 
Nu die po-sitie in belangrijke mate wordt bepaald door constitutionele 
overwegingen, verrast het niet dat er ook een uitgebreide staatsrechtelijke 
literatuur is over de rechtsvormende rol van de rechter. Ondanks deze 
publiekrechtelijke component, richt het debat zijn pijlen relatief weinig op 
het bestuursrecht, met name 

Zie voor een handzame introductie en verwijzingen naar de standaardwerken Boogaard & 
Uzman 2015. 

2 Zie De Poorter & Van Roosmalen 2009, p. 22. 
3 Hirsch Ballin 2015, p. 18-19. 
4 Naar Vranken 2005, p. 10. 
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BESTUURSRECHT 

het bestuursrecht, met name omdat een rechtsvormende taak voor de bestuursrechter 
lange tijd vrijwel afwezig werd geacht. De grotere normstellende crises van de afgelopen 
tijd, zoals klimaatbescherming, stikstofcrisis en toeslagenaffaire, leren ons tegelijkertijd 
dat veel vraagstukken uit de ‘hypercomplexe samenleving’ zich juist ook in het bestuurs-
recht afspelen. 

2.1 Traditie 

Het bestuursrecht kent de rechter van oudsher een zeer beperkte rol toe in het 
ontwikkelen van recht, wat zou volgen uit het legaliteitsbeginsel.5 Daarbij wordt 
benadrukt dat de aard van de wet in het bestuursrecht anders is dan in het ci-
vielrecht. Nu de burger alles mag wat niet verboden is, maar het bestuur slechts 
dat wat toegestaan is, kent het bestuursrecht een grote regeldichtheid en een 
sterke hechting aan de wet.6 Het gaat dan niet aan dat de rechter op basis van 
vage normen of zijn eigen interpretatie het bestuur normeert. Dit is overigens 
een wat merkwaardige redenering, omdat het legaliteitsbeginsel vooral de bur-
ger beoogt te beschermen, terwijl een terughoudende opstelling van de rechter 
dat zeker niet altijd doet. Waar het meer om lijkt te draaien, is dat het publiek-
recht primair is gericht op het ordenen en sturen van de samenleving, terwijl het 
civielrecht van oudsher de meer ‘neutrale’ kaders geeft waarbinnen burgers dat 
zelf kunnen doen. Rechtsvorming is in het publiekrecht niet zozeer het bijpro-
duct van rechterlijke rechtsvinding, maar het beoogde gevolg van de regule-
ringsactiviteiten van de staat. Publiekrechtelijke rechtsvorming is daarmee sterk 
politiek geladen en vereist dus democratische legitimatie. In de woorden van 
Michiel Scheltema: “Voor wat het privaatrecht betreft kunnen wij ons een goed 
functionerend rechtssysteem voorstellen dat voor een groot gedeelte uit rech-
ters-recht bestaat, maar voor het bestuursrecht is dat in een democratisch land 
moeilijk denkbaar.”7 Ook in een van oorsprong common law land zoals de Ve-
renigde Staten, waar marktregulering tot in de 20e eeuw door de rechter over de 
band van private geschilbeslechting geschiedde, heeft de opkomst van de ver-
zorgingsstaat uiteindelijk geleid tot de opkomst van een sterk wetgevingsge-
stuurd publiekrecht.8 

Dit ordenende en sturende karakter van het publiekrecht leidt van oudsher tot 
een sterke nadruk op het principe van machtenscheiding: de wetgever maakt de 
primaire politieke keuzes, het bestuur voert deze op ambtelijk-professionele 

5 Polak 2014. 
6 De Poorter 2011, p. 134-135; Scheltema 1996, p. 21-22; Bovend’Eert 2009, p. 150. 
7 Scheltema 1996, p. 22. 
8 Zie Klass 2007, p. 548 e.v. voor deze ontwikkeling. 
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wijze uit en de rechter toetst deze uitvoering aan het recht.9 Dat leidt tot een 
stelsel waarin enerzijds de gebondenheid aan de wet, maar anderzijds óók de 
vrijheid van wetgever en bestuur worden benadrukt. De wetgever is democra-
tisch gelegitimeerd om de politieke keuzes te maken die aan bestuursrechtelijke 
rechtsvorming ten grondslag liggen. Ook het bestuur beschikt over een zekere 
mate van bestuurlijk discretie. Deze discretie opent een zekere ruimte voor 
rechtsvorming, om op basis van de bestuurlijke expertise en indirecte demo-
cratische legitimatie de rechtsverhouding in concreto vast te stellen.10 In deze sa-
menstelling is de rechter er ‘slechts’ voor het bewaken van de grenzen van de 
wet in het individuele geval, met een sterk door het legaliteitsbeginsel gedreven 
focus op rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Voor rechterlijke rechtsvorming is 
in deze visie weinig ruimte. Een ‘activistische rechter’ bedrijft immers al snel 
politiek en moet daarover verantwoording afleggen.11 

Nu kan de kritische lezer ongetwijfeld een flink aantal uitspraken opnoemen 
waarin de bestuursrechter toch ferme slagen maakt, zoals het ontwikkelen van 
het strategisch besluitbegrip of aanpassing van de belanghebbendenvereisten.12

Vrijwel al die uitspraken zien echter op het ontwikkelen en bijschaven van het 
stelsel van rechtsbescherming, zowel voor als na de invoering van de Awb. Met 
rechtsvorming op de bijzondere wet of over de band van de materiële algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur - de ‘inhoud’ van het besturen - is de rechter 
doorgaans veel terughoudender. Dat soort rechtsvorming wordt in de doctrine 
vooral gezien als ‘noodzakelijk kwaad’, dat zich voordoet als de wet in het indi-
viduele geval lacunes laat vallen, die dan maar door de rechter moeten worden 
gevuld.13 

2.2 Ontwikkelingen in de trias 

De van oudsher terughoudende houding van de bestuursrechter ten opzichte 
van regelgeving volgt uit een bepaalde visie op ons constitutionele stelsel. In dat 
stelsel zit iedereen keurig op zijn eigen stoel. In de afgelopen decennia is de aard 
van het overheidsbestuur echter sterk veranderd. Dat zet de verhoudingen in de 
trias onder druk en daarmee ook de terughoudende toetsing van wet- en regel-
geving. 

9 Van Male 2018, p. 214. 
10 Zie Struycken 1910, p. 27-28; De Poorter 2011, p. 127. 
11 Deze visie is sterk beïnvloed door het gedachtegoed van Struycken, zie Struycken 1910. 
12 Zie voor een nuttig overzicht Konijnenbelt 2011. 
13 Marseille 2010, p. 90. 
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In vrijwel alle democratische rechtsstaten is de omvang van de publieke taak in de 
vorige eeuw sterk gegroeid, nu de overheid zich een veelheid aan belangen en 
problemen aantrekt als haar verantwoordelijkheid. In plaats van het waarborgen 
van de vrijheid en veiligheid van burgers, vormt de overheid ons leven van de 
wieg tot het graf.14 Dat besturen daarmee complexer wordt, lijkt evident. Dat 
komt overigens niet alleen door de toenemende omvang van de overheidstaak, 
maar ook door de veranderende aard daarvan. In plaats van het waarborgen van 
de openbare orde, het ordenen van de openbare ruimte of het verdelen van 
schaarste, stuurt de overheid in toenemende mate op die processen die in het 
verleden door de markt of samenleving werden opgepakt. 15 Dat betekent niet dat 
de overheid die taken zomaar overneemt: vaak voert zij die uit in overleg met 
marktpartijen of andere particuliere actoren. De huidige samenleving wordt wel 
geduid als een ‘netwerksamenleving’, waarin de overheid enerzijds wel openbaar 
gezag uitoefent, maar anderzijds ook opereert binnen een web van verweven 
belangen en actoren.16 

De omvang en complexiteit van deze taak heeft er in vrijwel alle Westerse de-
mocratieën toe geleid dat de formele wetgever slechts nog op hoofdlijnen kan 
wetgeven en regulering steeds meer overlaat aan het bestuur, door middel van 
expliciete delegatie van regelgevende bevoegdheid of open normstelling.17 Deze 
zogenaamde ‘terugtred van de wetgever’ heeft geleid tot de opkomst van wat in 
de internationale literatuur doorgaans de ‘administrative state’ wordt genoemd.18 
Deze moderne ‘bestuursstaat’ heeft door de talloze beslissingen die hij neemt een 
enorme invloed op het dagelijks leven. Het bestuur stelt vaak regelgeving op, 
maakt beleid over de uitvoering daarvan, en neemt de individuele beslissingen die 
bepalen of burgers in aanmerking komen voor financiële ondersteuning of een 
vergunning kunnen krijgen. Dit betekent dat de democratische legitimatie als spil 
van het hierboven beschreven terughoudende model steeds minder geloof-
waardig wordt.19 Dat is overigens geen formele kwestie, waarbij wetgeving meer 
of minder legitiem is naarmate er een directere lijn naar het parlement loopt. Veel 
meer gaat het om het besef hoe groot en machtig, en daarmee in zekere zin ook 
ongrijpbaar en oncontroleerbaar ons bestuur is geworden. 

Een aanverwant ontwikkeling die deze terugtred van de wetgever zowel ver-

14 Voermans 2017, p. 37. 
15 Zie reeds Van Wijk 1968, p. 17. 
16 Zie daarover Hirsch Ballin 2015, p. 12-13 met verwijzingen. 
17 Voermans 2017, p. 14. 
18 Voermans 2017, p. 14-15. 
19 Voermans 2017, p. 38. 
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sterkt als problematiseert, is de toenemende ideologische, culturele en religieu-
ze versnippering en polarisatie van de samenleving. Niet alleen kan dat min-
derheden onder druk zetten, ook het zoeken naar een democratische consensus 
zelf wordt bemoeilijkt. Bovendien kijken we kritischer naar ‘democratische 
consensus’ vanuit kennis over de wijze waarop wetgeving tot stand komt en 
onze parlementaire democratie functioneert.20 Lobby en compromisvorming 
zorgt ervoor dat sterk vertegenwoordigde belangen vaak veel invloed hebben, 
terwijl kwetsbare belangen soms onderbelicht blijven. Het is soms een illusie 
dat wetgeving de weerslag is van de ‘wil’ van het volk, in het algemeen belang; 
het kan ook de weerslag zijn van een machtige sector met grote invloed op een 
ministerie, waarbij de Kamer wegens een overvolle agenda lag te slapen. De 
versnippering in samenleving en politiek maakt het tegelijkertijd voor de wet-
gever aantrekkelijk lastige keuzes door te schuiven naar de ‘uitvoering’, terwijl 
die maar matig is uitgerust om wel de politiek gevoelige knoop door te hakken. 
Dit brengt mee dat belangrijke politieke beslissingen, met grote gevolgen voor 
individuele burgers, niet steeds openlijk politiek worden genomen, maar achter 
de schermen van de bureaucratie, waarbij de toegankelijkheid en transparantie 
van de beslisprocedure moeilijk te controleren is. 

Deze ontwikkelingen doen de aard van het bestuurlijke beslisproces verande-
ren, dat niet langer kan worden gezien als een proces van rechtsontwikkeling 
door de wetgever in wetgeving, toepassing door bestuur in individuele besluiten 
en toetsing door de rechter. In de moderne rechtsstaat is besturen zélf sterk 
rechtsvormend van aard.21 De uitoefening van bestuurlijke discretie is vaak niet 
zozeer concretiserend, maar veel meer regulerend van aard: in plaats van het in 
concreto bepalen van de individuele rechtsbetrekking in het uitvoeringsbesluit, 
richt het bestuur zich actief op het ontwikkelen van beleid dat de samenleving 
stuurt, verandert en verbetert. In dat verband wordt vaak gesproken van de ‘re- 
gulatory state’.22 Daarbij bedoelen wij met het woord ‘beleid’ overigens niet het 
juridische concept beleidsregel (dat daar wel onderdeel van uitmaakt), maar het 
veel bredere bestuurskundige begrip overheidsbeleid, dat door allerlei grote en 
kleine beslissingen tot stand komt. Binnen dit proces is wetgeving enerzijds 
vaak niet bedoeld (of in staat) om individuele besluiten rechtstreeks te norme-
ren, maar vormt zij slechts het startpunt van een proces van gelede normstel-
ling. Deze wetgeving richt zich primair tot het bestuur, dat door een proces van 
lagere regelgeving, beleidsregels en uitvoeringsbesluiten tot zijn eigen beleids-
vorming komt. Anderzijds is het besluit als object van de bestuursrechtelijke 

20 Zie o.a. Van Lochem 2013; Ramlal 2011; Juffer 2021. 
21 Voermans 2017, p. 37. 
22 Zie Majone 1994. 
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procedure in deze dynamiek niet zozeer het eindproduct, maar zélf een inhe-
rent rechtsvormend product waarin het overheidsbeleid tot uiting komt. 

2.3 Reacties 

Dat de houding van de rechter ten opzichte van regelgeving onder deze om-
standigheden niet hetzelfde kan blijven lijkt evident, maar wat hij dan wél moet 
doen is dat minder. In de literatuur zien we momenteel twee tegengestelde re-
acties. Enerzijds leidt de afnemende democratische legitimatie tot een toene-
mende nadruk op de verantwoordelijkheid van de rechter regelgeving te toetsen 
en nader in te vullen. Als de wetgever minder zelf regelt, dan zal de rechter im-
mers meer moeten doen, zo wordt beredeneerd.23 Binnen deze ontwikkeling 
wordt rechtsvorming in toenemende mate als ‘zelfstandige taakstelling’ opge- 
vat.24 Als quasi-wetgever moet de rechter daar wel voor zijn uitgerust, wat leidt 
tot een roep om procesrechtelijke instrumenten als de amicus curiae of conclu- 
sies.25 Anderzijds zien we binnen de bestuursrechtwetenschap grote aandacht 
voor het begrip ‘maatwerk’.26 In plaats van strikt de regel te volgen, moeten be-
stuur en rechter deze vormen naar de individuele situatie of er onder omstan-
digheden van afwijken. Dat is in zekere zin de tegengestelde reactie: in plaats 
van het sturen op de achterliggende regel, moet er überhaupt minder nadruk 
worden gelegd op regels. 

Deze ontwikkelingen vatten de rechterlijke taakstelling bij de kop (het moment 
van normstelling) of bij de staart (het ‘bijstellen’ daarvan in het individuele be-
sluit). Daarmee sluiten zij nog vrij dicht aan bij het beeld van bestuursrecht als 
rechtstoepassing. Wie het dan niet eens is met de uitkomst, past dan immers of 
de regel of de toepassing aan. Beide zijn onzes inziens belangrijk, maar vormen 
binnen het moderne publiekrecht als rechtsvorming niet het hele verhaal. Wie 
dat proces opknipt in losse momenten, krijgt immers moeilijk grip op het mo-
ment van beleidsvorming zelf. De focus op maatwerk, hoewel een logische 
uitlaatklep in een systeem dat nog steeds moeilijk vat krijgt op de algemene 
normstelling, loopt het risico het paard achter de wagen te spannen, indien een 
toenemende focus op de specificiteit van het individuele geval ertoe leidt dat de 
rechter nog minder vat krijgt op de algemene beleidsvoering.27 Tegelijkertijd 

23 Zie zeer expliciet Raad van State 2018, p. 26. 
24 De Poorter 2018, p. 870. 
25 Met name De Poorter heeft op dit punt belangrijk werk verricht, zie De Poorter 2013; De 

Poorter 2018. 
26 Zie uitgebreid Schuurmans, Leijten & Esser 2020. 
27 Esser & Becker 2021, p. 255-256. 
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ziet een focus op ‘zelfstandige’ rechtsvorming al snel over het hoofd dat norm-
stelling is ingebed in een breder proces van bestuurlijk beleid. De rechter die 
zijn aansluiting bij het individuele geval loslaat komt daarmee al snel in politiek 
vaarwater terecht, wat hem constitutioneel bezien in een kwetsbare positie 
brengt. 

3. Rechtsvorming in het publiekrecht: een modern constitutioneel
kader 

3.1 Constitutioneel kader 

In plaats van het zelfstandig identificeren van de rechtsvormende taak van de 
rechter, vraagt de veranderde aard van het overheidsbestuur allereerst om een 
integrale herbezinning op de constitutionele taakstelling van de rechter. Zijn 
positie ten opzichte van normstelling, en daarmee zijn rechtsvormende taak, is 
daar vervolgens een uitvloeisel van. 

De positie van de rechter volgt uiteraard uit ons constitutionele systeem, maar 
dan wel bezien in zijn moderne jasje. Waar in het staatsrecht de verhoudingen 
tussen de verschillende staatsmachten altijd al een van de centrale onderwerpen 
van debat is geweest, blijft in het Nederlandse bestuursrecht het traditionele 
narratief zoals uiteengezet in paragraaf 2.1 hardnekkig rondwaren. De te-
rughoudende rol van de rechter wordt daarin gezien als een neutrale conse-
quentie van het concept van machtenscheiding. Voor Struycken, betekende het 
inherent rechtsvormende karakter van bestuurshandelen bijvoorbeeld dat aan 
de rechter maar een beperkte rol kon toekomen, nu deze niet democratisch ge-
legitimeerd is noch over bestuurlijke expertise beschikt.28 Het idee dat een te-
rughoudende rechter een neutraal uitgangspunt vormt, heeft aan de basis een 
zeker beeld dat de huidige samenleving voldoet aan alle constitutionele waar-
den, waarover we in de loop van de tijd hetzelfde zijn blijven denken en dat het 
politieke stelsel goed functioneert. In landen met grote sociale verschillen wordt 
veel explicieter erkend dat een rechter die onder weinig omstandigheden in-
grijpt, the domination of the powerful bevestigt.29  Dan krijgen de bij wetge- 
vingsdepartementen goed aangesloten belangen(groepen) immers ruim baan 
en komt de bescherming van minderheden en kwetsbare belangen minder tot 
ontwikkeling. Daar waar staten streven naar een constitutionele transformatie, 
zien we dat wordt bepleit ook de rechterlijke cultuur van rechtsvinding en wet-

28 Struycken 1910, p. 27-28. 
29 Klare 1998. 
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suitleg te veranderen.30 Nu is de roep om constitutionele vernieuwing in Ne-
derland doorgaans beperkt. Toch bemerken wij ook in Nederland toenemende 
aandacht voor de verankering van constitutionele waarden in het bestuursrecht, 
zoals responsiviteit, subjectieve burgerrechten en proportionaliteit van be-
stuurlijke inmengingen. Wat deze ontwikkeling laat zien, is dat de rechter ook 
in het bestuursrecht voor de keuze staat hoe hij zijn constitutionele verant-
woordelijkheid invult. Die verantwoordelijkheid gaat verder dan het bewaken 
van de rechtseenheid of het schaven aan de Awb, maar vereist een keuze voor 
de constitutionele koers die de rechter wil varen. 

Uitgangspunt moet onzes inziens zijn dat constitutionele legitimiteit in een mo-
derne bestuursstaat vereist dat men minder denkt in vrijheden van de ver-
schillende staatsmachten ten opzichte van elkaar, maar in de institutionele ver-
antwoordelijkheid voor de legitimiteit van zowel de eigen positie als het uitein-
delijke overheidsoptreden. Wetgever, bestuur en rechter kennen uiteraard hun 
eigen rol, maar zijn in een stelsel van machtsevenwicht steeds gezamenlijk ver-
antwoordelijk voor de verwezenlijking van de waarden die zij in een systeem van 
machtenscheiding netjes zouden verdelen.31 In de internationale literatuur wor-
den deze waarden gedefinieerd als het op democratische wijze komen tot beslis-
singen in het algemeen belang (van oudsher de taak van de wetgever), het effectief 
en competent uitvoeren van overheidsbeleid (van oudsher de taak van het be-
stuur) en het waarborgen van individuele rechten (van oudsher de taak van de 
rechter).32 

Binnen dit kader is het Nederlandse stelsel overigens altijd een wat vreemde 
eend in de bijt geweest. In plaats van het waarborgen van individuele rechten, 
dient de procedure bij de bestuursrechter, van origine gericht op objectieve 
rechtmatigheidstoetsing, vooral ter borging van de formele democratische le-
gitimatie en de legaliteit van overheidsbestuur.33 Met de invoering van de Awb 
is de focus verplaatst naar het bieden van ‘subjectieve’ rechtsbescherming of 
geschilbeslechting.34 Hoewel daarmee de borging van individuele rechten ver-
stevigd lijkt, is het Nederlandse bestuursrecht niet bepaald doordrenkt van de 
subjectieve rechten. Veel wettelijke normen richten zich primair tot het bestuur, 

30 Klare 1998. 
31 Zo ook De Poorter 2011, p. 147-154. 
32 Zie bijvoorbeeld Rose-Ackerman, Lindseth & Emerson 2017, p. 1-2. Andere auteurs hou den 

vergelijkbare indelingen aan, zoals Halberstam’s indeling in voice, rights & expertise, zie Hal-
berstam 2010. Zie ook Stewart 2015. 

33 Zie over de ontwikkeling van het Nederlandse bestuursprocesrecht uitgebreid Schreu- 
der-Vlasblom 2017, p. 42 e.v. 

34 Zie expliciet Kamerstukken II, 1991/92, 22 495, nr. 3, p. 31. 
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waarmee subjectieve aanspraken van burgers sterk afhankelijk zijn van de ver-
wezenlijking daarvan door de overheid.35 Rechtsbescherming beperkt zich dan 
nog steeds tot rechtmatigheidstoetsing, en subjectivering betekent dan vooral 
het versmallen van de toegang tot de rechter. Een meer materiële invulling van 
het individuele rechtsbeschermingsbegrip vereist de verankering van (men-
sen)rechten en een rechter die kritischer toetst naarmate besluitvorming een 
verdergaande inbreuk op het persoonlijke leven van burgers maakt of kwetsba-
re burgers in het geding zijn.36 Wie wil weten hoe dat eruit ziet, kan kijken naar 
subjectief ingestoken stelsels als het Duitse, of naar mensenrechtenregimes als 
het EVRM. Tegelijkertijd worstelt men ook in dergelijke stelsels met de be-
leidsmatige, en daarmee bovenindividuele context van besluiten in een moderne 
bestuursstaat. Zaken als AERIUS, maar ook de kinderopvangtoeslagaffaire, 
maken duidelijk dat denken in individuele rechten of maatwerk lang niet altijd 
de uitkomst biedt, als men geen vat krijgt op de wijze waarop algemene norm-
stelling tot stand komt. Wie zich alleen op individuele rechtsbescherming richt, 
laat het legitimiteitsvraagstuk van het gevoerde overheidsbeleid al snel over aan 
wetgever en bestuur, die sterk met elkaar verweven zijn. 

In andere stelsels, zoals dat van de Verenigde Staten of Zuid-Afrika, heeft de 
rechter een bredere taakopvatting en speelt de rechter ook een belangrijke rol in 
het borgen van de legitimiteit van (lagere) wetgeving en beleid.37 De rol van de 
rechter wordt dan (mede) gestuurd door andere constitutionele waarden, zoals 
democratische legitimatie of het verankeren van competent bestuur.38  Waar 
wetgeving of beleid tot stand is gekomen via een goed opgezette democratische 
procedure, zal de rol van de rechter vooral in het bieden van individuele rechts-
bescherming liggen. Wetgeving komt echter tot stand via meerderheids-
besluitvorming, politieke compromissen en lobby, waarna veel daadwerkelijke 
besluitvorming achter de deuren van het bestuur geschiedt. Voor sommige groe-
pen in de samenleving is het bovendien lastig om zich te mobiliseren en een een-
duidig krachtig belang voor het voetlicht te brengen bij wetgever en bestuur. 
Zonder zelf tot politieke besluitvorming te komen, kan de rechter toch corrige-
rend optreden binnen deze dynamiek, bijvoorbeeld door participatie en inspraak 

35 Vgl. Ortlep & Widdershoven 2021, p. 320, die dat aanwijzen als een belangrijk conceptueel 
verschil tussen Europees en internationaal bestuursrecht versus de Awb. 

36 Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 25-26. 
37 Zie uitgebreid Rose-Ackerman 2015, p. 74 e.v. voor de Verenigde Staten (waar de rechter 

overigens nog steeds terughoudend toetst op formele wetgeving, maar expliciet demo-
cratische borging vereist voor lagere regelgeving en beleid) en p. 103 e.v. voor Zuid- Afrika. 

38 Zie bijvoorbeeld Jordao & Rose-Ackerman 2014, waarin wordt gepleit voor een rechterlijke 
procedure die meer op democratische legitimatie gericht is. 
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te vereisen in de besluitvormingsprocedure bij het bestuursorgaan.39 Ook de 
procedure bij de rechter zelf kan worden gezien als een vorm van democratische 
tegenmacht, waarmee belanghebbenden de aandacht kunnen leggen op proble-
men die in de politiek slecht naar voren komen.40 Deze meer materiële opvatting 
van democratische legitimatie hangt nauw samen met het begrip responsiviteit, 
dat oorspronkelijk een sterke democratische connotatie heeft.41 Dat begrip wordt 
in Nederland momenteel vooral gebezigd in de maatwerkdiscussie. Maatwerk is 
echter een sluitstuk op een overheidsbeleid dat oog heeft voor de wensen en no-
den van de samenleving. Ook de verhouding van de rechter tot de expertise van 
het bestuur kan vanuit deze gedeelde verantwoordelijkheid worden geduid. Waar 
het bestuur over een expliciet democratisch mandaat of over technische expertise 
beschikt én deze ook op een verantwoorde wijze inzet, zal de rechter terughou-
dender kunnen zijn. Waar echter weinig transparant is hoe beleid tot stand is 
gekomen of welke belangen daarbij goed vertegenwoordigd waren, dient de 
rechter kritischer te zijn op feitenbasis en belangenafweging.42 Binnen deze dy-
namiek dragen wetgever, bestuur en rechter, ieder met hun eigen rol, bij aan de 
legitimiteit van het overheidsbestuur.43 

3.2 Ruimte voor rechtsvorming 

In een moderne constitutionele rechtsorde omvat de taak van de rechter dus 
meer dan rechtstoepassing, maar deelt hij samen met wetgever en bestuur een 
verantwoordelijkheid voor de constitutionele verankering van de totstandko-
ming en uitvoering van wetgeving en beleid. Wij zijn dan ook geen voorstander 
van een te beperkte focus op rechtsvorming als bijproduct van wetstoepassing 
in de individuele zaak, waarbij de regel steeds als een gegeven wordt gezien. 
Tegelijkertijd blijft zijn taak steeds eigen. De rechter kan niet uit zichzelf tot 
nieuw wetgevingsbeleid komen, en kan ook niet de gehele uitvoeringspraktijk 
aansturen. Wij zijn dus ook geen voorstander van het identificeren van een zelf-
standige taakstelling tot rechtsvorming voor de rechter. Veel meer is rechter-
lijke rechtsvorming het gevolg van uitspraken waarin de rechter zijn verant-
woordelijkheid neemt in het proces van vorming, bijstelling en toetsing van pu-
blieke normstelling dat hij met wetgever en bestuur deelt. 

39 Zie Rose-Ackerman 2015, p. 114 e.v. voor het Zuid-Afrikaanse voorbeeld. 
40 Cichowski 2007, p. 6; Zemans 1983. 
41 Tanja 2018, p. 185. 
42 Zie Van Heusden 2020. 
43 In een meerlagige rechtsorde hebben deze staatsmachten in toenemende mate ook te ma-

ken met partijen die niet makkelijk onder de traditionele trias te scharen zijn. Die verschui-
vende rol van de trias gaat de omvang van dit pre-advies te buiten, dat zich primair richt op 
de veranderende relatie ten opzichte van wetgever en bestuur. 
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De rechter is steeds gebonden aan het geschil zoals partijen dat aan hem hebben 
voorgelegd, nu de Awb hem voorschrijft aan individuele geschilbeslechting te 
doen. Dat leidt tot een intuïtieve neiging de rol van de rechter toch vooral te 
beperken tot de individuele omstandigheden van het geval, en de belangen, 
rechten en afwegingen die daarin spelen. Wij zouden echter willen pleiten voor 
een minder dichotoom onderscheid tussen rechtsvorming en individuele 
rechtsbescherming. In het huidige Awb-bestuursrecht zijn wij geneigd norm-
stelling en toepassing sterk van elkaar te scheiden. Volgens de doctrine, sterk 
beïnvloed door Duk, bestaat het bestuurlijke beslisproces uit enerzijds het vast-
stellen van het toepasselijke recht, en anderzijds de individuele feiten-
vaststelling, feitenkwalificatie en bevoegdheidsuitoefening.44  Rechtsvorming 
richt zich dan vooral op het toetsen en interpreteren van wettelijke voorschrif-
ten. Het denken in deze fases geeft structuur aan het bestuursrechtelijke beslis-
proces en de rechterlijke toets, maar moet niet te mechanisch worden opgevat. 
Nuttiger is het onzes inziens te denken in de verschillende dimensies die het 
besluit vertegenwoordigt: enerzijds de op het individuele geval toegespitste uit-
voering, maar anderzijds ook de regulatieve keuzes die uit die individuele uit-
voering blijken. Die twee zijn, als uitersten op een spectrum, niet altijd makke-
lijk van elkaar te scheiden: reële rechtsbescherming, ook in het individuele ge-
val, vraagt soms om vat op de individuele omstandigheden van het geval, maar 
vaak ook om een goed beeld van structurele problemen in de achterliggende 
wetgeving of uitvoeringspraktijk. 

Uiteraard begint die bovenindividuele dimensie bij de bindende regelgeving, 
waaronder formele wetgeving en van het bestuur afkomstige algemeen verbin-
dende voorschriften. Tegelijkertijd kan de rechter pas echt goed oordelen over 
die dimensie als hij zicht heeft op hoe regelgeving in individuele gevallen wordt 
toegepast. In de moderne bestuursstaat heeft de rechter zich daarom ook in 
toenemende mate te verhouden tot bestuurlijk beleid. Juist dat beleid vormt im-
mers de brug tussen de algemene regel en de individuele toepassing. Momen-
teel is er onder de breed uitgemeten maatwerkdiscussie vooral aandacht voor de 
individuele aspecten van bestuurlijk beleid: beleid mag geen starre wet worden, 
en de individuele afwijkingsbevoegdheid van artikel 4:84 Awb laat goed zien dat 
het bestuur altijd een individuele afweging moet maken.45 Dat is zeker waar, 
maar binnen dit preadvies over de rechtsvormende taak van de rechter zouden 
wij willen stellen dat de rechter niet moet vergeten dat bestuurlijk beleid een 
belangrijke sleutelrol vervult in de algemene wijze waarop uitvoering wordt ge-
geven aan wet- en regelgeving en daarmee dus juist van grote invloed is op al die 

44 Klap 2007, par. 2. 
45 Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 44-46. 
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individuele besluiten die eruit volgen. Zelfs als er geen sprake is van een expli-
ciet voorliggend algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel, ligt het indi-
viduele besluit ingebed in een bredere uitvoeringspraktijk. De rechter kijkt door 
die individuele toepassing naar de wijze waarop wetgeving en beleid in het al-
gemeen tot uitvoering komt.46 

Wanneer de rechter zich in zijn toetsing en uitspraak meer op de bovenindivi-
duele aspecten van de zaak richt, geeft hij dus mede vorm aan normstelling in de 
moderne bestuursstaat. Daarmee zal zijn uitspraak gevolgen hebben voor de 
bredere wetgevings- en uitvoeringspraktijk en in meer of mindere mate een 
rechtsvormend effect hebben. Dat betekent niet dat de rechter altijd zelfstandig tot 
eigen regulatieve normstelling moet of kan komen. Hij heeft zich immers te ver-
houden tot wetgever en bestuur, die steeds een eerste aanzet zullen moeten doen. 
In die verhouding zal de rechter zowel verantwoordelijkheid moeten vereisen, als 
zelf moeten afleggen. Dat betekent dat hij soms zal moeten volstaan met een 
meer procedurele toets of het bepalen van de absolute grenzen van be-
voegdheden, en soms meer kritisch zal moeten kijken naar de uitkomst of deze 
zelfs zal moeten bijstellen. Dit preadvies is niet de juiste plek voor een brede 
overweging van de toetsingsintensiteit van de rechter, maar het zal niet verbazen 
dat wij geen voorstander zijn van een binair onderscheid tussen een volle of mar-
ginale toets.47 Veel meer zou het moeten draaien om een contextuele verdeling 
van verantwoordelijkheid in het ontwikkelen en uitvoeren van recht en beleid. Zo 
zal de rechter eerder verantwoordelijkheid nemen voor de (uitleg van) normstel-
ling in algemene wetgeving als de Awb of de Wob, die bestuurlijke besluitvor-
ming van alle bestuursorganen reguleert, dan voor sectorspecifieke wetgeving. 
Uiteraard blijft ook voor die laatste de aard van de bevoegdheid van belang, maar 
daarnaast zal de rechter zich ook steeds moeten richten op de vraag welke belan-
gen in het spel zijn en in hoeverre deze door het recht worden beschermd, welke 
partij in staat is de democratische legitimatie (in brede zin) van het besluit te ver-
sterken en wie over eventuele benodigde expertise beschikt. 

Hoewel deze verantwoordelijkheidsverdeling niet op voorhand te duiden valt, 
zijn wij ervan overtuigd dat het denken in een gedeelde constitutionele verant-
woordelijkheid voor de legitimiteit van de moderne bestuursstaat ertoe leidt dat 

46 Esser & Becker 2021, p. 252. 
47 Dat binaire onderscheid staat momenteel ook druk, zie recentelijk de conclusie van staats-

raden advocaat-generaal Wattel en Widdershoven over de evenredigheidstoets, 
ABRvS 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1468, m.n. par. 8. Inmiddels heeft ook de 
Afdeling een meer contextuele toetsingsintensiteit geïntroduceerd, zie ABRvS 2 
februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285. 
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de rechter vaker dan nu het geval is een rechtsvormende taak vervult. Waar de 
rechter niet zozeer denkt in vrijheden van wetgever en bestuur, maar hun ver-
antwoordelijkheden expliciteert en aanvult waar zij deze onvoldoende hebben 
genomen, zal hij immers vaker tegen de bovenindividuele en regulatieve di-
mensie van het voorliggende geschil aanlopen. Tegelijkertijd vindt de rechter in 
die verantwoordelijkheidsverdeling soms ook zijn grenzen. Waar de rechter 
vergaande bemoeienis met normstelling niet kan verantwoorden, doet hij al 
snel afbreuk aan zijn eigen positie. Gedeelde verantwoordelijkheid betekent 
dan soms ook wijzen op de verantwoordelijkheid van de ander.48 

4. Van constitutionele taak naar rechterlijk instrumentarium: tus-
senliggende theorievorming

Voor de bestuursrechtelijke praktijk zullen bovenstaande overwegingen onge-
twijfeld vrij abstract overkomen. Het vervolg van dit preadvies zullen wij 
daarom wijden aan de operationalisering van het hierboven geschetste consti-
tutionele kader. In deze paragraaf staan we meer concreet stil bij de omgang van 
de rechter met verschillende producten van normstelling. Die vraag vormt on-
zes inziens de noodzakelijke brug tussen meer abstracte staatsrechtelijke over-
wegingen en de procesrechtelijke uitwerking daarvan. 

Dit thema kunnen wij binnen dit preadvies niet omvattend behandelen, nu dat 
ook een analyse van bijvoorbeeld artikel 120 Grondwet of exceptieve toetsing zou 
vereisen. In deze paragraaf lichten wij twee thema’s uit. We bezien nader hoe de 
‘rechtsvormende’ rechter om dient te gaan met de uitleg en interpretatie van wet-
ten (waar de democratische legitimatie het sterkst speelt) en met de toetsing van 
wetsinterpreterend beleid (waar hij dogmatisch het meest mag, maar weinig lijkt 
te doen uit angst om op de stoel van het deskundige bestuur te gaan zitten). We 
maken daarbij herhaaldelijk een uitstapje naar het Amerikaanse recht, waarmee 
wij hopen te laten zien dat meer theorievorming mogelijk en nodig is om te dui-
den hoe de rechter zijn rechtsvormende taak op basis van constitutionele waar-
den kan operationaliseren bij de toetsing van wet en beleid.49 

4.1 Omgang met de wet 

Het vertrekpunt van rechtsvorming in een sterk gereguleerde bestuursstaat is, 
ondanks de in paragraaf 2.2 omschreven ontwikkelingen, nog steeds de wet. De 

48 Esser & Becker 2021, p. 255. 
49 Het internationale debat over (nationaal) bestuursrecht (administrative law) vindt voor-

namelijk plaats over de band van het Amerikaanse bestuursrecht. 
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rechter die zich op de normstellende dimensie van een geschil richt, zal zich 
altijd moeten verhouden tot minimaal het wettelijke voorschrift waar de be-
stuursbevoegdheid uit volgt. Wij hebben in Nederland relatief weinig antwoor-
den op of theorievorming over de vraag hoe in het sterk gereguleerde bestuurs-
recht de rechter met de wet om moet gaan.50 Een gebrek aan methoden van 
wetsinterpretatie maakt de rechter kwetsbaar. Moet de letterlijke tekst van de 
wet, de geest van de wet of de meest burgervriendelijke uitleg prevaleren? Am-
bigue wetstekst vergt interpretatie en daarbij ontkomt de rechter niet aan keu-
zes en waardeoordelen - en het gevaar dat hij ‘teveel’ aan rechtsvorming 
doet. Wil hij zich weren tegen aantijgingen van dikastocratie, klassenjustitie of het 
wegredeneren van rechtsbescherming voor de meest kwetsbaren in de samenleving, 
dan zou hij zich op constitutionele waarden moeten kunnen beroepen, die een 
bepaalde methode van wetsinterpretatie legitimeren. 

4.1.1 Theorievorming in de Verenigde Staten 

Die vraag naar de onderliggende constitutionele waarden van wetsinterpretatie 
vormt de kern van het bestuursrechtelijke rechtsvormingsdebat in de Verenigde 
Staten: welke principes mag de rechter toepassen bij wetsinterpretatie, als zijn-
de gefundeerd in de constitutionele democratie? Heel grofmazig kan men zeg-
gen dat in het Amerikaanse debat over statutory interpretation intentionalists, 
textualists, en dynamic interpreters die discussie voeren op basis van waarden 
van de rechtsstaat, democratische legitimatie en effectiviteit van overheidsbe-
leid (the common good).51 

Rechtsvorming en -toepassing in de geest van de wet 

De intentionalists hechten sterk aan noties van democratie en proberen daarom 
zoveel mogelijk recht te doen aan de wil van de wetgever.52 Om deze te identi-
ficeren valt de rechter bij een ambigue tekst terug op de parlementaire geschie-
denis. Waar de Nederlandse jurist vaak gelijk denkt die wil in nummer 3 van de 
parlementaire stukken te lezen, vraagt de intentionalist zich af hoe de wet tot 
stand gekomen is en welke parlementaire stukken wél en welke geen gewicht 
toekomen. De wil van de wetgever moet blijken uit een aggregaat van uitspraken 

50 De Nederlandse literatuur over de rechtsvormende taak van de rechter, stelt doorgaans het 
perspectief van de civiele rechter centraal (zie o.a. Vranken 2005), waardoor de verhouding 
tot bestuur en wetgever (met de ambitie politiek te sturen) minder scherp naar voren komt. 
Constitutionele waarden zijn vaak weinig ten gronde in theorie verankerd. 

51 Over dit thema zijn boekenkasten vol geschreven. Onderstaande weergave is gebaseerd op 
Eskridge, Frickey & Garrett 2006, p. 221-230 en Sunstein 1989. 

52 Zie o.a. Eskridge, Frickey & Garrett 2006, p. 221-230. 
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die in beide Kamers zijn gedaan, waarbij niet elke uitspraak even zwaar weegt. 
Een inhoudelijk debat komt gewicht toe, sweeping statements of uitspraken die 
onderdeel vormen van een mediastrategie in het algemeen veel minder. Vanuit de 
centrale waarde van democratie gaat het er minder om wat de regering wil, maar 
wat regering en parlement samen voor ogen hadden. Daarbij erkennen intentio-
nalists dat politieke deals worden gesloten, en dat een cruciale partij soms enkel 
meestemt met een omstreden wet, omdat die partij ook de steun krijgt voor een 
voor haar belangrijk wetsvoorstel. Bij een dergelijke politieke deal kan lastiger 
worden gezegd dat de meerderheid van het parlement bewust deze wet zó heeft 
gewild. Die democratische legitimatie is tevens zwakker als bepaalde belangen-
organisaties (waaronder het bedrijfsleven) sterk gelobbyd hebben voor een wet 
en departement of Kamerleden van tekst en informatie hebben voorzien. Derge-
lijke wetten die voorzieningen toekennen aan een kleine, goed georganiseerde 
groep (zoals de afschaffing van dividendbelasting voor multinationals) verdienen 
een kritische en nauwe interpretatie door de rechter. 

Intentionalists bezien of een wet een ‘hamerstuk’ is geweest, of voorwerp van 
verhit debat. In dat laatste geval wordt gekeken welke partij over de streep 
moest worden getrokken om mee te stemmen. De rechter schat in of het parle-
ment had meegestemd met de uitleg die hij nu aan de wetstekst beoogt te geven. 
Zo kan de rechter corrigeren voor onvolkomenheden in het democratisch pro-
ces. Zijn legitimatie haalt hij uit de constitutie: als wetten feitelijk zó worden 
gemaakt dat zij maar beperkt de uitdrukking van de wil van het volk zijn, dan 
heeft hij meer ruimte om de wet nader te interpreteren. 

Die rechterlijke interpretatieslag van de wil van de wetgever levert uiteraard 
kritiek op. Valt een specifieke wil van de wetgever uit de stukken te destilleren, 
dan is het in lijn met democratische waarden dat de rechter daar nauw bij aan-
sluit. Maar hoe meer de rechter zelf moet reconstrueren en invullen, hoe min-
der hij de legitimatie aan democratie kan ontlenen en hoe waarschijnlijker het is 
dat hij zelfstandig waarden in de wetstekst leest. Dat is ook de kritiek op plei-
dooien om recht te spreken ‘in de geest van de wet’. Vaak is de beleidsdoelstel-
ling van de wet te algemeen om de wetsinterpretatie in een specifieke rechts-
zaak te bepalen en moet de interpretator ook eigen beleidsmatige en politieke 
afwegingen maken, waarvoor wetgever en bestuur meer zijn toegerust.53 

Rechtsvorming en -toepassing overeenkomstig de tekst van de wet 

Textualists richten zich op de letterlijke tekst van de wet (plain language). Zij 
hechten sterk aan de rule of law en het belang van rechtszekerheid. Een ieder 

53 Eskridge, Frickey & Garret 2006, p. 230. 
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moet kunnen weten wat zijn of haar rechten zijn en moet kunnen vertrouwen 
op de betekenis die woorden hebben in het gewone taalgebruik. De niet-juri- 
disch geschoolde burger neemt geen parlementaire stukken tot zich om de wet 
te begrijpen, maar richt zich (in het gunstigste geval) op de tekst van de wet. De 
letterlijke wetstekst is tegelijk de meest sterke en objectieve aanwijzing van het-
geen de wetgever heeft gewild. Ook textualistst onderstrepen zo het belang van 
democratische legitimatie en het primaat van de wetgever. 

Maar ook deze theorie ontvangt kritiek, omdat zij weinig oplossingen biedt bij 
‘hard cases’. Woorden die op het eerste gezicht gemakkelijk zijn (gezamenlijke 
huishouding), kunnen toch nadere interpretatie vergen, omdat de woordelijke 
wetsuitleg tot dergelijke knellende uitkomsten leidt (een inwonende mantel- 
zorger verliest een deel van zijn of haar sociale voorziening), dat niet goed 
voorstelbaar is dat de wetgever die ‘gewone uitleg’ heeft gewild. Textualists zijn 
doorgaans niet doof voor die kritiek en betrekken de context bij de duiding van de 
woordelijke betekenis. Die context kan bestaan uit de verhouding tot andere 
wetsartikelen in dezelfde wet, de structuur van die wet, identieke of juist afwij-
kende terminologie in andere wetten. De parlementaire geschiedenis als bron 
van wetsuitleg is meer omstreden, omdat uiteindelijk alleen de letterlijke wet-
tekst het product is van democratische besluitvorming. Uitspraken uit de par-
lementaire geschiedenis mag men niet te snel gelijkstellen met de wil van het 
volk, omdat bepaalde interest groups (met name het bedrijfsleven en sterk geor-
ganiseerde beroepen en groepen) bovenmatig invloed hebben op producten 
van wetgeving. Criticasters geven aan dat tekstuele wetsuitleg toch bijna altijd 
verweven raakt met noties van de wil van de wetgever en de sociale aanvaard-
baarheid van het resultaat. Bovendien transformeert taal, ook nadat de wet is 
aangenomen. Dat kan tot hele discussies leiden welke (edities van) woorden-
boeken wel en niet mogen worden gebruikt. 

Rechtsvorming en -toepassing door dynamische interpretatie 

Waar de intentionalists en textualists de rechter in feite zien als de ‘agent of the 
legislator’, neemt een derde stroming daar iets meer afstand van. Interpretatie 
van de context en de parlementaire geschiedenis zal niet alle onduidelijkheden 
oplossen, alleen al omdat de zaak die de rechter krijgt voorgelegd zo andersoortig 
kan zijn dan de casus die de wetgever voor ogen had. Los van wat de wetgever 
specifiek of door middel van constructie voorafgaand zou hebben overwogen, 
vraagt de dynamische interpreteerder zich af of het resultaat van wetstoe-
passing redelijk is. Hij oriënteert zich minder sterk op formele en historische 
argumenten, maar op normatieve waarden. Hij brengt rationaliteit, redelijkheid 
en een maatschappelijk aanvaardbare uitkomst als waarden bij wetsinter-
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pretatie in, wat aansluit bij de constitutionele taak van staatsmachten om bij te 
dragen aan effectief en competent bestuur in ‘the common good’. Deze stro-
ming omarmt ook dynamiek: rechtsvorming komt stapsgewijs tot stand en 
evolueert naar gelang het type zaken dat voor de rechter komt en de verande-
rende maatschappelijke omstandigheden. Deze theorie wordt vooral in de we-
tenschap aangehangen en gehanteerd om rechtspraak te verklaren; rechters lij-
ken de theorie lastiger toe te passen dan de twee voorgaande.54 

Bovenstaande theorieën worden vol bediscussieerd. Pragmatisten geven aan 
dat in gemakkelijke zaken zij doorgaans tot dezelfde oplossing leiden. Bij moei-
lijke zaken geven zij de rechter de argumenten om verantwoording te nemen 
voor de wetsinterpretatie, waarbij hij geregeld van verschillende theorieën ge-
bruik zal maken. Wetenschap en rechtspraak vertalen de theorieën naar ver-
schillende vuistregels voor wetsinterpretatie (canons of statutory interpretation). 
Een bekende is de rule of lenity die meebrengt dat ambiguïteit in bestraffende 
wetten in het voordeel van de verdachte moet worden uitgelegd. Scheltema’s 
voorstel om bij ingrijpende besluiten, zoals bij de terugvordering van toeslagen, 
de wetsuituitleg te kiezen die het meest in het belang van de burger is, ligt in het 
verlengde van deze vuistregel.55 

4.1.2 Toegevoegde waarde Nederlands bestuursrecht 

Met deze zeer beknopte weergave willen wij aangeven dat de vraag óf de rech-
ter aan rechtsvorming door interpretatie mag doen, niet het juiste 
vertrekpunt is. Hij zal altijd aan wetsinterpretatie doen, maar de vraag is wel op 
welke waar-de hij zich daarbij baseert. De Nederlandse aanpak is vaak een 
mengelmoes van methoden, zonder die te expliciteren. De Nederlandse rechter 
blijft vaak dicht bij de tekst, met af en toe een verwijzing naar de Memorie van 
Toelichting (die immers de 'wil van de wetgever'  vertegenwoordigt). Dat zijn dus 
geen neutrale uitgangspunten, maar keuzes die op basis van constitutionele waarden 
kunnen worden verdedigd én ter discussie kunnen worden gesteld, bijvoorbeeld als 
de rechter met een te sterke tekstuele interpretatie voorbij gaat aan noties van ra-
tionaliteit en rechtvaardigheid (en daarmee niet bijdraagt aan effectiviteit van 
uitvoering en de bescherming van individuele rechten). De rechter die daar 
expliciet over is, verantwoordt zijn keuzes en wapent zich tegen kritiek.56 De 
rechter die dat niet doet, neemt echter al snel een ‘veilige’ interpretatie aan die 
gevestigde belangen, zoals die van het uitvoerend bestuur of sterk betrokken 

54 Eskridge, Frickey & Garret 2006, p. 246. 
55 Scheltema 2020. 
56 Vgl. De Poorter 2020. 
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belangenorganisaties, voorstaan.57 Wij menen dat het Nederlandse debat met 
behulp van deze inzichten verder kan komen. Laten we dat aan de hand van de 
Toeslagenaffaire illustreren.58 

Zou de tekstuele methode het best passen bij onze constitutionele cultuur met 
een sterk primaat van de wetgever, dan had de bestuursrechter eerst nauwgezet 
de tekst van de Awir en de Wko moeten analyseren. Hij zou dan tot de conclusie 
komen dat er geen wetsartikel is dat woordelijk een terugvorderingsbevoegd-
heid voor de belastingdienst bevat, laat staan voor het volledige bedrag van de 
toegekende voorschotten. De bestuursrechter zou deze lacune moeten onder-
kennen, waarna hij zelf verantwoording moet nemen voor zijn wijze van wets-
interpretatie. Hij zou die lacune kunnen opvullen door context en de wil van de 
wetgever. De intentionalists leren hem dat hij zorgvuldig met parlementaire 
uitingen moet omgaan, dat hij vooral op zoek moet naar het debat met de Ka-
mer op de technische inhoud van het wetsvoorstel en dat hij generieke me-
diagenieke uitspraken over ferme fraudeaanpak moet laten voor wat zij zijn: 
wel erg generiek om richting te geven aan de oplossing voor een voor de burger 
nijpend probleem. De rechter zou dan concluderen dat de parlementaire ge-
schiedenis geen specifieke wilsuiting bevat omtrent de gevolgen die moeten wor-
den verbonden aan een toeslaggerechtigde die een klein deel van de besteding 
van het voorschot niet kan verantwoorden. De rechter kan dan overstappen 
naar een reconstructie van een fictieve wilsuiting van de wetgever, of naar een 
dynamische interpretatie waarin hij zich, in lijn met Scheltema, afvraagt of een 
redelijk wetgever deze volledige terugvordering in redelijkheid kan hebben ge-
wild. Dan zal hij argumenten betrekken over het doel van de wet (vergroten 
arbeidsparticipatie), hoe dat doel effectief kan worden bereikt (er is kinderop-
vang nodig voor de uren die zijn gewerkt) en of een volledige terugvordering 
rationeel is in dat licht. Bij de vraag of hij de terugvorderingsbevoegdheid van 
de belastingdienst nauw of ruimhartig interpreteert, kan de rechter meenemen 
dat de groep van gereguleerden (werkende ouders met jonge kinderen, vaak aan 
de onderkant van de maatschappelijke ladder) al dan niet goed in staat is ge-
weest om haar belangen tijdens het wetgevingsproces, of later bij de belas-
tingdienst, met kracht voor het voetlicht te brengen. Hij zal dan concluderen dat 
de belanginbreng van deze niet sterk georganiseerde groep zwak is, vergeleken 
bij de (financiële) belangen van de twee betrokken ministeries en de pro-
fessionele kinderopvangorganisaties. Dat wijst de rechter in de richting van een 
kritische, nauwe interpretatie van de terugvorderingsbevoegdheid. Met een 

57 Vgl. Klare 1998. 
58 Zie voor de discussie over de wetsuitleg in de Toeslagenaffaire o.a. Marseille 2020; Van 

Ettekoven 2021; Besselink 2021; Van den Brink & Ortlep 2021. 
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constitutioneel onderbouwde methode van wetsinterpretatie heeft de rechter 
het instrumentarium om meer beredeneerd tot wetsinterpretatie te komen, op 
een wijze waarop hij tegenover andere staatsmachten - en de maatschappij - kan 
verantwoorden aan de rechtsvorming te hebben bijgedragen. 

4.2   Omgang met beleid 

In de discussie rond de rechtsvormende taak van de rechter draait het traditio-
neel om de taakverdeling tussen rechter en wetgever.59 Met de terugtred van de 
wetgever en het fenomeen van kaderwetgeving en gedelegeerde regelgeving, 
verplaatst rechtsvorming zich meer naar het uitvoerende bestuur, dat door 
bindende regelgeving en beleid tot nadere normstelling komt. Discussie rond 
de rechtsvormende taak van de bestuursrechter vraagt daardoor óók bezinning 
op de taakverdeling tussen rechter en bestuur. Wij zoomen hier in op de wetsin-
terpreterende beleidsregel, als instrument waarin rechtsvorming door het be-
stuur tot uitdrukking komt en de democratische legitimatie beperkt is. Hoe 
toetst de bestuursrechter dat beleid? Dogmatisch zijn we geneigd beleid uiteen 
te rafelen in de onderscheiden typen beleidsregels uit artikel 1:3, lid 4 Awb. Be-
leidsregels over de uitleg van een wettelijk voorschrift en de vaststelling van 
feiten toetst de bestuursrechter vol en beleidsregels over de afweging van be-
langen terughoudend - in lijn met het toetsingsmodel van Duk. Tegelijk zien we 
in de rechtspraktijk dat de rechter beleidsregels vrijwel nooit onrechtmatig acht, 
ook al schrijft het model een volle toets voor.60 61 Hoe kunnen we dat gat tussen 
een dogmatisch volle toets en een vaak zeer terughoudende toetsingspraktijk 
dichten? Kunnen we meer inhoud geven aan de rechterlijke toets en factoren 
identificeren die de rechter legitimeren om de wetsinterpreterende beleidsregel 
meer terughoudend dan wel kritisch de maat te nemen?  

59 In de literatuur wordt rechtsvorming vaak zelfs vereenzelvigd met interpretatie van wet-
telijke voorschriften, zie bijvoorbeeld Uzman 2013, p. 154; Polak 2014. 

60 Zie Kamerstukken II 1993/94, 23 700, nr. 3, p. 110 voor de opdracht aan de rechter wetsin- 
terpreterende beleidsregels vol te toetsen. Dat is in overeenstemming met de aanbevelingen 
van het rapport Orde in de regelgeving 1985, p. 24. Wattel en Widdershoven delen deze me-
ning in ABRvS 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1468, par. 9.2.2. 

61 Hoe consistent de rechterlijke toetsing van wetsinterpreterend beleid is, vormt een punt 
voor nader onderzoek. Heel zelden geeft de rechter een eigen uitleg aan een wettelijk voor-
schrift en stapt hij over het beleid heen, zie CRvB 19 december 2013, 
ECLI:NL:CRVB:2013:2963. Wetsinterpreterend beleid acht de rechter vrijwel nooit on-
rechtmatig. Zie voor een zeldzame uitzondering ABRvS 30 maart 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:860, AB 2017/59 m.nt. L.J.A. Damen, waarin de rechter oordeelt dat de 
beleidsregel ‘de grenzen van een redelijke wetsuitleg’ te buiten gaat, maar daarbij juist laat 
zien een terughoudende toets te betrachten. 
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Waar moet het bestuursorgaan precies verantwoording over afleggen? 

4.2.1 Theorievorming in de Verenigde Staten 

Voor nadere theorievorming oriënteren we ons wederom op het debat in de 
Verenigde Staten. 

In de landmark zaak Marbury v. Madison legde de Supreme Court de fundamen-
tele regel neer dat het de verantwoordelijkheid van de rechter is ‘to say what the 
law is’.62 In het Amerikaanse bestuursrecht is de rechter daarom in ieder geval 
verantwoordelijk voor de interpretatie van de Grondwet, van de Administrative 
Procedure Act (de Amerikaanse Awb) en van sectorale wetgeving die door 
meerdere bestuursorganen wordt uitgevoerd. Moeilijker wordt het echter als 
we het hebben over wetgeving die door één hypergespecialiseerd bestuurs-
orgaan wordt uitgevoerd. Moet de rechter dan oordelen wat er moet worden 
verstaan onder ‘banking services’ of ‘stationary source of polution’? Dat is de 
vraag naar de geboden hoeveelheid deference: de mate waarin de rechter ‘buigt’ 
naar de nadere uitleg die het bestuursorgaan aan de wet geeft. Om de spanning 
tussen wettekst en beleidsregel op te lossen, heeft de Supreme Court de zoge-
naamde Chevron doctrine geïntroduceerd.63 Uit deze uitspraak volgt een stap-
penplan van twee vragen. De eerste is of de wetgever zelf een duidelijke beteke-
nis voor ogen had. Is dat het geval, dan moet de rechter volgens de traditionele 
wetsinterpretatie theorieën tot een antwoord komen in lijn met de invulling 
door de wetgever. Is dat niet het geval, dan is de wet ‘ambiguous’ en is het uit-
gangspunt dat het bestuursorgaan interpretatieruimte heeft. De vraag is dan of 
de interpretatie een ‘permissible construction of the statute’ is, wat de rechter 
terughoudend toetst. 

Deze doctrine lijkt erg op het onderscheid dat het Nederlandse bestuursrecht 
maakt tussen wel of geen beoordelingsruimte, met twee belangrijke verschillen. 
Ten eerste zijn Amerikaanse bestuursorganen expliciet bevoegd via algemene 
wetsinterpretatie tot nadere beleidsvorming te komen, in plaats van individuele 
kwalificatie. Het bestuur beziet hoe wettelijke normen geconcretiseerd moeten 
worden om het doel van de wet te bereiken, in een effectief uitvoerbare besluit-
vormingsprocedure. Bovendien identificeert de Amerikaanse doctrine veel eer-
der begrippen als ‘ambiguous’, terwijl wij die nog als objectief vaag zouden aan-
merken. Het idee daarachter is dat de indirecte democratische legitimatie, uitvoe-
ringservaring en expertise van het bestuursorgaan deze nadere rechtsvorming 

62 Marbury v. Madison 5 U.S. 137 (1803). 
63 Chevron U.S., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984). 
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legitimeert.64 Het bestuursorgaan overziet beter wat de effecten van een bepaalde 
wetsinterpretatie zijn en of die passen binnen het doel van de wet. 

Hoewel de Chevron doctrine een centrale doctrine van het Amerikaanse be-
stuursrecht is, ontvangt zij ook veel kritiek. Met name conservatieve rechters en 
auteurs menen dat het een staatsrechtelijke schending is om wetsinterpretatie 
uit handen te geven aan het bestuur.65 Een meer genuanceerde kritiek is dat 
Chevron een te dichotoom onderscheid maakt tussen de bevoegdheid van de 
rechter en die van het bestuursorgaan.66 Vóór Chevron hanteerde de rechter na-
melijk de zogenaamde Skidmore-doctrine; een meer holistische aanpak waarbij 
het uitgangspunt weliswaar was dat de rechter eindverantwoordelijk is voor 
wetsinterpretatie, maar de interpretatie van het bestuursorgaan daarbij een fac-
tor is die meegewogen kan worden. De waarde die de rechter hecht aan de in-
terpretatie van het bestuursorgaan hangt dan af van een groot aantal factoren.67 

Zo is het ten eerste de vraag of de wetgever lijkt te hebben gewild dat het be-
stuursorgaan zelf tot een interpretatie komt. Als het de bevoegdheid heeft al-
gemeen verbindende voorschriften uit te vaardigen, zal dat eerder het geval zijn. 
Daarnaast betrekt de rechter de specifieke omstandigheden van het geval. Is het 
bestuursorgaan in het bijzonder geschikt tot het ontwikkelen van regulerend 
beleid door interpretatie, bijvoorbeeld door expertise dan wel participatie? 
Heeft het bestuursorgaan een zorgvuldige procedure doorlopen om tot deze 
interpretatie te komen? In de afgelopen jaren heeft de Supreme Court ge-
luisterd naar deze kritiek, en heeft het de kracht van de Chevron doctrine steeds 
meer afgezwakt, met name door de reikwijdte daarvan te beperken.68 

Deze contextuele verantwoordelijkheidsverdeling doet meer recht aan de ver-
wevenheid van wet, beleid en politiek. Het sleutelwoord in die dynamiek is het 
Engelse deference, dat letterlijk ‘eerbied’ betekent. De rechter die zijn eigen 
grenzen kent, ‘respecteert’ de geschiktheid van het bestuursorgaan. Respect 
moet echter verdiend worden, en in de beoordeling zou daarom ruimte moeten 
zijn voor de omstandigheden waaronder het bestuursorgaan tot zijn eigen 
wetsinterpretatie, invulling van beoordelingsruimte en invulling van beleids-
ruimte komt, kortom: tot zijn beleid komt. Het bestuursorgaan heeft het man-

64 Sunstein noemt Chevron daarom wel de counter-Marbury van de ‘administrative state’. Zie 
Sunstein 2006, p. 189. 

65 Zie voor een nuttig overzicht van deze kritiek Walker 2018, p. 110-120. 
66 Merrill 1992, p. 977. 
67 Merrill 1992, p. 972 e.v. 
68 Walker 2018, p. 115 e.v. 
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daat om het voortouw te nemen in de wetsuitleg (en rechtsvorming), maar 
moet desgevraagd over het proces van totstandkoming én het resultaat verant-
woording afleggen tegenover de rechter. 

4.2.2 Toegevoegde waarde Nederlands bestuursrecht 

Wij menen dat het gat tussen een dogmatisch volle toetsing van wetsinterpre- 
terend beleid en een zeer terughoudende toetsingspraktijk moet worden gedicht, 
omdat beide uitgangspunten de verantwoordelijkheid niet leggen waar die be-
hoort te liggen. Een standaard terughoudende toetsingspraktijk van wetsinter-
preterend beleid zet een bestuursorgaan niet aan om verantwoording af te leggen 
over zijn beleidsmatige invulling van de wet. Een bestuursorgaan hoeft nauwe-
lijks uit te leggen hoe een evenwichtige belanginbreng bij het opstellen van beleid 
is geborgd of waarom vanuit zijn uitvoeringservaring bepaalde nadere eisen 
moeten worden gesteld (bijvoorbeeld waarom een ontbrekende handtekening op 
een kinderopvangformulier een sterke indicatie voor fraude is). Dat het be-
stuursorgaan zijn bestuursbevoegdheid aan een wet ontleent, is als enig argument 
een hele dunne invulling van democratie als constitutionele waarde. Maar ook het 
theoretische uitgangspunt dat de rechter het wetsinterpreterende beleid vol 
toetst, is problematisch. De vertaalslag van wettelijk voorschrift naar nadere re-
gels voor een werkbare uitvoering kan de rechter heel lastig maken. Volgt de ‘vol 
toetsende’ rechter de door het bestuursorgaan gekozen uitleg van de wet, dan lijkt 
dat te impliceren dat, had hijzelf de wet geïnterpreteerd, hij ook tot déze keuze 
zou zijn gekomen. Dat kan dan bij het bestuursorgaan tot rolverwarring en iner-
tie leiden. Men kan zich bijvoorbeeld sterk afvragen of de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak ooit tot de tot 2019 aangehouden interpretatie van artikel 26 Awir 
was gekomen als de Dienst Toeslagen vanaf het begin een andere lezing had aan-
gehouden.69 Het idee dat de rechter eindverantwoordelijk is voor deze interpre-
tatie geeft dan een zekere legitimatie aan een beleidskeuze die eigenlijk van het 
bestuur komt. Zo werd de lijn van de Afdeling waarin het de interpretatie van het 
bestuur van artikel 26 Awir ‘goedkeurde’, later intern een reden om de eigen op-
stelling niet te veranderen, want ‘het moest nu eenmaal van de rechter’.70 

De Amerikaanse doctrine gaat op zoek naar factoren die rechtsvorming door het 
bestuur al dan niet legitimeren. Het bestuur kan zich op democratische waarden 
beroepen, maar dan moet het ook laten zien dat het alle belangen betrokken bij 
het beleid volwaardig heeft onderzocht en afgewogen. De democratische legiti-
matie versterkt als het bestuursorgaan sterk politiek wordt aangestuurd en zwakt 

69 Vgl. De Poorter 2021, p. 15. 
70 Frederik 2021, p. 51-52. 
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af als het op afstand van de minister is geplaatst. Ook de mate van participatie 
door het publiek speelt hier een rol. Blijkt bijvoorbeeld dat de belanginbreng van 
bepaalde belangenorganisaties (zeg de invloed van de agrarische sector op het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zeer strek is, dan moet de 
rechter vanuit democratische waarden kijken of de minder georganiseerde be-
langen voldoende aandacht hebben gekregen in het proces dat aan het maken van 
beleid vooraf ging. Heeft het bestuursorgaan een cultuur van ‘over-handhaving’ 
om bepaalde belangen (zeg de financiële belangen van het ministerie zelf) zeker te 
stellen, dan dient de rechter na te gaan of de belangen van en de gevolgen van die 
handhaving voor de gereguleerden scherp in kaart is gebracht. Het bestuur kan 
zich op het belang van effectieve uitvoering beroepen, maar dan moet het op 
basis van expertise uitleggen hoe welk doel kan worden bereikt. De rechter stemt 
zijn toetsingsintensiteit af op mogelijke zwakheden in het democratisch proces én 
op zwakheden in het proces van normstelling door het bestuursorgaan.71 Deze 
contextuele benadering past goed bij de steeds breder gedeelde opvatting in het 
Nederlandse bestuursrecht dat een dichotoom onderscheid in volle en terughou-
dende toetsing problematisch is, omdat de toetsingsintensiteit van meerdere 
factoren afhankelijk is.72 

Legt het bestuursorgaan in het Nederlandse bestuursrecht voldoende verant-
woording af over de wijze waarop de beleidsregel tot stand is gekomen en hoe 
het invulling geeft aan ambigue wettelijke termen? En hecht de rechter er wel 
voldoende waarde aan óf het beleid überhaupt is vastgelegd in een beleidsregel? 
Daar zijn wij kritisch op. Een onderzoek naar het ‘maatwerkgehalte’ in be-
leidsregels van de Sociale Verzekeringsbank, dat wij deels begeleiden, leidde bij 
ons tot nieuwe inzichten. De SVB heeft als uitvoeringsorgaan een sterke repu-
tatie als transparant en behoorlijk handelend bestuursorgaan en legt veel van 
haar besluitproces in beleidsregels neer. Die beleidsregels vormen deels een 
‘codificatie’ van rechtspraak op het gebied van haar uitvoeringstaak en deels een 
weergave van een vaste beslispraktijk. Het is best lastig om per onderdeel van 
de beleidsregel te bepalen of deze wetsinterpreterend van aard is en/of een be-
langenafweging impliceert. Er is geen document als een memorie van toe-
lichting waarin de regels uit het beleid worden toegelicht. Dat maakt het wat 
raden waar het bestuursorgaan zélf een keuze heeft gemaakt en de rechter dat 
aanvaardbaar acht, waar de rechtspraak de SVB corrigeert en waar de SVB een 

71 Zie o.a. Sunstein 1989. 
72 Die opvatting wordt steeds breder gedeeld in het discours, zie de conclusie van A-G Wid-

dershoven van 22 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3557 (Exceptieve toetsing) en de con-
clusie van A-G Widdershoven & Wattel 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2O2i:i478 (Evenredig-
heidstoetsing). Zie inmiddels ook ABRvS 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285. 
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nieuwe invulling geeft aan een bepaald wettelijk voorschrift en wat daarvoor de 
argumenten zijn. Bovendien lijken wetsinterpretatie en belangenafweging niet 
steeds uit elkaar te rafelen; wettelijke voorschriften kunnen soms uiteenlopend 
worden geïnterpreteerd en de wijze waarop je belangen wil dienen bij de uit-
voering bepaalt dan mede de gehanteerde wetsuitleg. Wil een belanghebbende 
of rechter weten welke belangenafweging aan een bepaalde beleidsregel ten 
grondslag ligt (en of daarbij kan worden aangesloten, omdat het bestuurs-
orgaan dit type belang en casus al zorgvuldig heeft onderzocht en afgewogen), 
dan geeft de beleidsregel daar doorgaans geen informatie over. Het beleid geeft 
de regel (de gewenste uitkomst), maar vaak niet de achtergrond.73 

De zeer bescheiden eisen die we aan het opstellen van beleidsregels stellen, 
hebben tot gevolg dat de rechter nauwelijks gereedschap heeft om zijn toets van 
wetsinterpreterend beleid te operationaliseren. Nu kan je tegenwerpen dat een 
meer strenge toets van (de totstandkoming) van de beleidsregel een ongewenst 
neveneffect heeft. Voor bestuursorganen kan het nog aantrekkelijker worden 
om wel uitvoeringsinstructies te hebben, maar die niet als beleidsregels te pu-
bliceren. Dat onderkennen we, maar menen tegelijk dat écht een meer kritische 
benadering nodig is om het bestuur verantwoording af te laten leggen over zijn 
eigen normstelling. Dat geldt ten aanzien van de beleidsregel, maar nóg sterker 
voor de verwijzingen naar gedragslijnen die niet eens naar buiten zijn bekend 
gemaakt. Voor bestuursorganen is het nu eenvoudigweg te gemakkelijk om te 
zeggen ‘dat we dat altijd zo doen’. 

Door te preciseren wat het bestuursorgaan al dan niet legitimeert om aan 
‘rechtsvorming’ te doen, kan de rechter beter bepalen bij wie in het proces de 
verantwoordelijkheid hoort te liggen: bij hem of bij het bestuur. En die partij 
moet dan in toelichting op beleid óf in de rechtsoverweging in de uitspraak mo-
tiveren hoe de wet wordt uitgelegd. Zo kan de rechter tegenover andere staats-
machten en de maatschappij beter verantwoorden aan de rechtsvorming te 
hebben bijgedragen. 

5. Procesrechtelijke instrumenten 

De strekking van ons betoog is dat de bestuursrechter zijn constitutionele rol 
binnen de trias moet herijken. Het toepassen van de wet in het individuele geval 

73 Uiteraard is dat voor het bestuursorgaan anders, waarbij achtergronddocumentatie, zoals in 
de vorm van beleidsnotities aanwezig is. Specifiek de SVB heeft daarnaast nog een handlei-
ding met ‘Algemene beginselen voor Behoorlijk Afwegen’ opgesteld, ten einde de belan-
genafweging meer contextueel te kunnen doen uitvoeren. 
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is een veel te beperkte rolopvatting. De rechter dient reële rechtsbescherming te 
bieden aan burgers door niet alleen de individuele rechtstoepassing te toetsen, 
maar zich ook te verhouden tot de normstelling waar die toepassing een on-
derdeel van is. Bij zijn omgang met die normstelling dient hij na te gaan of deze 
tegemoet komt aan individuele rechten en belangen, of democratische waarden 
daarin voldoende zijn betrokken en de normstelling bijdraagt aan effectieve 
uitvoering (the common good). Beschikt de rechter over het procesrecht om 
deze taak te vervullen? 

Het antwoord is: nog onvoldoende. Het procesrecht van hoofdstuk 8 Awb is 
primair ontworpen voor het bieden van individuele rechtsbescherming en ge-
schilbeslechting. Het biedt een partijenprocesrecht, waarin procespartijen stel-
lingen innemen en stukken overleggen en de rechter na een zitting tot een uit-
spraak komt en het geschil bij voorkeur definitief beslecht. Dat geeft proces-
partijen flinke zekerheid over hun rechtspositie, maar zorgt niet voor een zorg-
vuldige en evenwichtige informatie- en belanginbreng, aan de hand waarvan de 
rechter in staat is normstelling te toetsen. 

De laatste jaren zijn in de Awb procesinstrumenten geïntroduceerd die de rechter 
ondersteunen in zijn rechtsvormende taak en het beantwoorden van boven-
individuele vraagstukken. De belangrijkste vormen de mogelijkheid om conclusie 
te vragen aan een Advocaat-Generaal en de mogelijkheid om ook anderen dan 
partijen (amicus curiae) in de gelegenheid te stellen schriftelijke opmerkingen te 
maken in een zaak.74 Cruciaal is hoe die instrumenten worden ingezet. Opvallend 
is dat veel van deze instrumenten worden ingezet in het kader van de ‘zelfstandige 
taak tot rechtsvorming’ van de rechter, waarbij de rechter voornemens is zelf een 
rechtsvraag te beantwoorden. De rechter beperkt de inzet van deze instrumenten 
dan al snel tot zijn kernexpertise, zoals de invulling van centrale Awb-begrippen. 
Bij het evenwichtig beoordelen van materiële normstelling zal rechtsvorming 
vaak niet de vorm aannemen van het zelfstandig beantwoorden van een rechts-
vraag, maar als een reactie op de normstellende taak van wetgever en bestuur. 
Ook dan kan de inzet van dit soort instrumenten nuttig zijn, bijvoorbeeld om vat 
te krijgen op de in het spel zijnde belangen of op wat De Poorter in navolging van 
Monahan en Walker de ‘legislative facts’ noemt.75 Daarbij gaat het om vraag-
stukken op macroniveau, zoals de omvang van het probleem en de mogelijke 
(neven)effecten van een rechterlijke beslissing op vergelijkbare gevallen. Voor de 
versterking van het rechtsbeschermingsperspectief heeft de amicus curiae parti-

74 Art. 8:12a en 8:12b Awb. Zie o.a. Hermans 2021; De Poorter 2015. 
75 De Poorter 2015, par. 2.2, met verwijzing naar Monahan & Walker 2006. 
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cipatie de sterkste kaarten.76 Die biedt alle facties in de samenleving de mogelijk-
heid om informatie aan de rechter te openbaren, waardoor gemakkelijker bot-
tom-up vanuit de maatschappij pijnpunten aan de rechter duidelijk kunnen wor-
den gemaakt. Bijzondere aandacht verdient de rijksoverheid die ook als amicus 
kan participeren.77 De Lange waarschuwt er enerzijds voor dat de standpunten 
die overheidsjuristen innemen namens het bestuur niet al te gemakkelijk met ‘het 
algemeen belang’ mogen worden gelijk gesteld. Hij wijst op het onderzoek van 
Van Lochem,78 waaruit blijkt dat zij vaak het belang van de bewindspersoon 
voorop hebben staan, wat doet verwachten dat vooral politieke motieven het 
schrijven van een amicus-brief ingeven. Maar daar waar het gaat om wetsinter-
pretatie en de toetsing van normstelling, kan de auteur van de norm waardevolle 
feitelijke informatie geven. “De centrale overheid zou de bestuursrechter er in het 
kader van de macrogevolgen bijvoorbeeld op kunnen wijzen dat weliswaar is 
overwogen de norm op een bepaalde manier te concretiseren, maar dat die con-
cretisering om redenen van bijvoorbeeld beleidsmatige, uitvoeringstechnische of 
financiële aard niet prudent werd geacht.”79 

Ook cruciaal is dat dergelijke instrumenten niet voor één enkele zaak worden 
ingezet, maar dat meerdere casus worden geselecteerd. Nu bestaat wel eens de 
indruk dat de rechter een interessant vraagstuk wil beantwoorden en daar de 
casus bij zoekt, in plaats van dat uit rechtsbeschermingsperspectief knellende 
zaken op een stapel komen en een A-G wordt aangezocht. Juist waar normstel-
ling en uitvoering zo met elkaar verweven zijn, moet het spectrum aan resultaten 
van rechtstoepassing duidelijk zijn. Rechtsvorming zou goed geïnformeerd en 
gebalanceerd moeten plaatsvinden, wat eerder om stapsgewijze ontwikkeling 
vraagt, dan om een sweeping statement vanachter het bureau van de magistraat. 
Bij voorkeur worden verschillende zaken gevoegd, waarbij aandacht bestaat voor 
het verschil in feitencomplex dat aan de verschillende zaken ten grondslag ligt. 
Vervolgens zou het hoogste rechtscollege periodiek moeten herijken of het spec-
trum van rechtszaken in de loop van de tijd is veranderd en zijn rechtspraak moe-
ten herijken. 

6. Conclusie 

In een hypercomplexe samenleving valt de rechtsvormende taak van de rechter 
niet meer te ontkennen, maar ook niet gemakkelijk te definiëren. Dat leidt tot een 

76 Stolk, Schuurmans & Esser 2019. 
77 De Lange 2019. 
78 Van Lochem 2013, p. 166 e.v. en p. 188 e.v. 
79 De Lange 2019, par. 3.4. 
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omvangrijk debat over rechterlijke rechtsvorming en de constitutionele grenzen 
daaraan. Dit debat wordt doorgaans over de band van het civielrecht gevoerd, 
terwijl in een hypercomplexe samenleving juist ook de omvang en complexiteit 
van publiekrechtelijke regulering toeneemt. In dit preadvies hebben wij ons 
daarom op de rechtsvormende rol van de bestuursrechter gericht, en daarbij bo-
vendien het traditionele perspectief omgedraaid. Een goed begrip van de rechts-
vormende rol van de rechter vraagt éerst om een herbezinning van zijn constitu-
tionele positie. In het traditionele bestuursrecht is die positie makkelijk te duiden: 
de rechter dient toch vooral terughoudend te zijn. In een tijd waarin de aard van 
de overheidstaak is veranderd, de wetgever terugtreedt en het bestuur steeds 
machtiger wordt, dient de rechter zich te heroriënteren op zijn constitutionele 
rol. Algemene normstelling en democratische legitimatie kunnen steeds minder 
gelijkgesteld worden. Veel normstelling komt van het bestuur - en normstelling 
door de wetgever kan via gemankeerde processen met onevenwichtige belangin-
breng en onvolledige informatie tot stand komen. Het bestuurlijke beslisproces 
kan niet langer worden gezien als een proces van rechtsontwikkeling door de 
wetgever in wetgeving, toepassing door bestuur in individuele besluiten en toet-
sing door de rechter. Besturen is zélf sterk rechtsvormend van aard. Wie in deze 
dynamiek vast blijft houden aan de vanzelfsprekendheid van wet en regel, geeft 
het bestuur in zekere zin vrij spel. Het bestuur heeft dan immers eerst de be-
voegdheid zelf invulling te geven aan weten regelgeving, stelt op basis daarvan de 
rechten van burgers vast, om vervolgens met verwijzing naar diezelfde regels 
zichzelf te verantwoorden. Een rechter heeft wat van die bestuurlijke rechtsvor-
ming in regel, beleid en besluit te vinden. 

De controle op de vele rollen van het bestuur kan de rechter niet beantwoorden 
met een taakopvatting die sterkt hangt op machtenscheiding. Wetgever en be-
stuur zitten daarvoor te dicht tegen elkaar aan. Legitimiteit van overheidsop-
treden wordt niet bevorderd door het denken in vrijheden van de verschillende 
staatsmachten, maar door ieders verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke 
overheidsoptreden. Wetgever, bestuur en rechter kennen uiteraard hun eigen 
rol, maar zijn in een stelsel van machtsevenwicht gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de verwezenlijking van het op democratische wijze komen tot beslissingen 
in het algemeen belang (van oudsher de taak van de wetgever), het effectief en 
competent uitvoeren van overheidsbeleid (van oudsher de taak van het bestuur) 
en het waarborgen van individuele rechten (van oudsher de taak van de rech-
ter). Deze gedeelde verantwoordelijkheid leidt tot een contextuele benadering 
van de rechterlijke taak. Daar waar wetgever en bestuur kunnen laten zien dat 
wet en beleid met een evenwichtige inbreng van informatie en belangen tot 
stand is gekomen en leidt tot doelmatige uitvoering, zal de rechter kunnen vol-
staan met het bieden van geschilbeslechting in het individuele geval. Daar waar 
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de democratische legitimatie van de normstelling flinterdun is en het burgers 
nauwelijks lukt hun rechten in de bestuurlijk besluitvorming te verzilveren, 
dient de rechter zich echter vaker dan nu ook tot de normstelling te verhouden 
waar het individuele geschil een uitwerking van is. Daarmee zal zijn uitspraak 
zich in meer of mindere mate in het proces van rechtsvorming mengen. Die 
bijdrage kan hij op verschillende wijzen invullen: door meer procedurele eisen 
te stellen aan de totstandkoming van normstelling, door het bestuur meer ver-
antwoording te laten afleggen of door zelf normen nader te interpreteren. 

In feite zeggen wij dat de Nederlandse (bestuursrecht)jurist minder lineair en 
dichotoom moet denken, maar contextueel, waarbij hij zich bewust is van de 
constitutionele waarde die achter een toetsingspraktijk schuilgaat. Zo kan de 
rechter per zaak wegen of normstelling en uitvoering voldoen aan waardes als 
democratie (belanginbreng, mogelijk via participatie), effectief en competent 
bestuur (expertise, rationaliteit), met waarborging van individuele rechten. Wij 
hebben dat uitgewerkt voor de wijze waarop de ‘rechtsvormende’ rechter om 
dient te gaan met de uitleg en interpretatie van wetten en met de toetsing van 
wetsinterpreterend beleid. Door zijn wijze van wetsinterpretatie te expliciteren 
en in te bedden in constitutionele theorie, kan de rechter zijn bijdrage aan 
rechtsvorming beter verantwoorden tegenover andere staatsmachten en de 
maatschappij. Hij stopt zijn eigen verantwoordelijkheid niet weg in een korte 
uitspraak, waarin het lijkt of alles al door de wetgever is besloten, maar legt zijn 
keuzes uit. Bij wetsinterpreterend beleid preciseert de rechter wat het bestuurs-
orgaan al dan niet legitimeert om aan ‘rechtsvorming’ te doen, zodat hij kan 
bepalen bij wie in het proces de verantwoordelijkheid hoort te liggen: bij hem of 
bij het bestuur. Iedere staatsmacht moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen 
en de rechter moet wetgever en bestuur daarop aanspreken. De rechter moet 
niet op de stoel van de wetgever of het bestuur plaatsnemen, maar hij moet wel 
vaker zelf een eigen stoel bijschuiven aan de tafel waar door publiekrecht de 
samenleving wordt geordend en bestuurd. Om enigszins comfortabel op die 
stoel te kunnen zitten, dient hij over passende procesinstrumenten te beschik-
ken.
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Een ongekend parlement: over de toeslagenaffaire en 
de Trias 

R. van Gestel* 

1. T oeslagenaffaire en ‘troubles in de Trias’ 

De kinderopvangtoeslagaffaire toont dat Nederland in een staat van verwarring 
verkeert waar het gaat over de verhouding tussen de staatsmachten. Als gevolg 
van het Urgenda arrest van de Hoge Raad eind 20191, waarin de staat werd 
bevolen om in 2020 de CO2-uitstoot te verminderen met 25% ten opzichte van 
1990 met een beroep op de artikelen 2 en 8 EVRM, was er namelijk een storm 
van kritiek losgebarsten over het feit dat de rechter teveel op de stoel van de 
wetgever zou gaan zitten met een beroep op open geformuleerde fundamentele 
rechten die nooit bedoeld zouden zijn geweest door de verdragsluitende staten 
om klimaatregelen jegens nationale overheden af te dwingen.2 3 In het 
parlement werd zelfs een werkgroep gestart die zich ging bezighouden met de 
vraag of wij als gevolg van oprukkend rechterlijk activisme niet op een 
‘dikastocratie’ (rechtersstaat) zouden afstevenen.3 

Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van de commissie Van 
Dam over de kinderopvangtoeslagaffaire, ging nog geen jaar later, de discussie 
echter alweer in de omgekeerde richting. De Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State krijgt er in dat rapport van langs, omdat zij blind voor de 
gevolgen van het recht voor slachtoffers, de wetgever en het bestuur zou zijn 
gevolgd bij een dubieuze interpretatie van de wet: 

“Zonder zich te willen uitlaten over individuele rechterlijke uitspraken, 
constateert de commissie dat ook de bestuursrechtspraak jarenlang een 
wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van de niet 

* Rob van Gestel is hoogleraar theorie en methode van wetgeving aan Tilburg University en 
hoogleraar juridische methodologie aan de Universiteit van Leuven. 

1 HR 20 december 2019; ECLI:NL:HR:2019:2006. Zie voor mijn eigen kijk op het arrest: van 
Gestel 2020, p. 65-72 

2 Vgl. het debat daarover direct na het Urgenda arrest in zowel de media als de politiek. Zie 
bijv. Funnekotter 2019, Verdam 2020 en het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 9 
maart 2020, zoals te vinden via: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergade- 
ring/commissievergaderingen/details?id=2020A00508. 

3 Daarover o.a.: Zie o.a. Vranken 2020, p. 536-543, de Poorter 2020, p. 105-113 en Malsch 2020, 
p. 1325-1327. 
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dwingend uit de wet volgende, spijkerharde uitvoering van de regelge-
ving van de kinderopvangtoeslag. Daarmee heeft de bestuursrechtspraak 
zijn belangrijke functie van (rechts)bescherming van individuele burgers 
veronachtzaamd. De commissie is met name geraakt door het tot in 
oktober 2019 wegredeneren van algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, die zouden moeten dienen als stootkussen en beschermende 
deken voor mensen in nood.”4 

In een zeldzame openbare verdediging van de eigen rechtspraak trok de voor-
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak in het Nederlands Juristenblad het 
boetekleed aan, waarbij hij en passant de wetgever als hoofdschuldige van het 
toeslagendrama aanwees. Niet alleen zou deze, in weerwil van een advies van de 
Afdeling advisering, geen hardheidsclausule hebben opgenomen in de Wet 
inkomensafhankelijke regelingen (Awir), maar de bepalingen over terugvorde-
ring van voorschotten zouden bovendien van zodanig dwingendrechtelijke 
aard zijn geweest dat de rechter geen ruimte had om besluiten van de Belasting- 
dienst/Toeslagen te matigen: 

“Het recht op toeslag is geregeld in de Wko. De wetgever heeft in de Wko 
niet duidelijk geregeld wat er moet gebeuren als bij controle achteraf blijkt 
dat een ouder zich niet heeft gehouden aan de regels uit de Wko. De 
ABRvS moest deze regels dus interpreteren. De terugvordering van 
toeslagen is geregeld in artikel 26 Algemene wet inkomensafhankelijke 
regelingen (Awir). Deze bepaling is wel duidelijk. Als er ten onrechte 
voorschot op toeslag is uitbetaald, dan moet het ten onrechte betaalde 
bedrag worden teruggevorderd. En wel in zijn geheel. De tekst van artikel 
26 Awir geeft geen ruimte voor interpretatie. De ABRvS heeft bij de uitleg 
van de wettelijke regels aangesloten bij de wil van de wetgever.”5 

Zowel Besselink als Damen hebben erop gewezen dat laatstgenoemde redene-
ring niet klopt.6 Artikel 26 Awir bepaalde destijds: ‘Indien een herziening van 
een tegemoetkoming of een herziening van een voorschot leidt tot een terug te 
vorderen bedrag dan wel een verrekening van een voorschot met een tege-
moetkoming daartoe leidt, is de belanghebbende het bedrag van de terugvor-
dering in zijn geheel verschuldigd.’ De tekst zegt niets over de hoogte van de 

4 Eindverslag parlementaire ondervragingscommissie kinderopvang, Kamerstukken II 2020-2021, n. 
35510, nr. 2, p. 7-8. 

5 Van Ettekoven 2021, p. 99. Anders o.a.: Zijlstra 2021, p. 125-136 en de Poorter 2021, p. 1222. 
6 Besselink 2021, p. 194-198 en Damen 2021, p. 371-374. Anders. van den Brink & Ortlep 2021, 

p. 363-370. 
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terugvordering en hoe deze bepaald moest worden. Dat volgens de wetgever 
zelfs bij een administratieve fout honderd procent van het ontvangen voorschot 
aan kinderopvangtoeslag zou moeten worden teruggevorderd, zonder 
matigingsmogelijkheid, ook als het voorschot grotendeels aan kinderopvang is 
besteed7, zou een punitief karakter van de terugvorderingsbesluiten impliceren. 
Daar zijn in de wetsgeschiedenis geen aanwijzingen voor (zie § 2).8 

2. Selectieve verontwaardiging 

Direct na het verschijnen van het rapport van de commissie van Dam ontstond er 
politieke verontwaardiging over het feit dat de Afdeling bestuursrechtspraak te 
gemakkelijk de uitleg van de wet door de Belastingdienst zou hebben gevolgd en 
onvoldoende oog zou hebben gehad voor de desastreuze gevolgen voor 
kwetsbare burgers. De motie Omtzigt om het falen van het Nederlandse systeem 
van bestuursrechtelijke rechtsbescherming in het licht van rechtsstatelijke 
beginselen en internationale mensenrechtenverdragen te laten onderzoeken door 
de Venetië commissie9, ontving brede steun in de Tweede Kamer.10 Zelfs de 
VVD, die eerder nog tegen dit soort internationale bemoeienis met de 
Nederlandse rechtspraak was, stemde voor deze motie.11 

Toen kort daarna het verhaal van een bijstandsmoeder in het nieuws kwam, bij 
wie op grond van artikel 58, lid 1, Participatiewet, € 7000,- aan bijstandsuitke-
ring werd teruggevorderd, omdat haar moeder geregeld boodschappen voor 
haar deed, twitterden Kamerleden onder verwijzing naar de toeslagenaffaire 
dat de menselijke maat eindelijk moest terugkeren in het systeem van bestuurs-
rechtelijke rechtsbescherming12 13, terwijl veel van diezelfde Kamerleden eerder 
juist hadden aangedrongen op bikkelharde wetgeving om uitkeringfraude te 
ontmoedigen. Van grote zelfkritiek bij parlementariërs leek geen sprake. 

7  Een interessant voorbeeld van hoe ouders vermalen werden in het systeem door de wijze 
van rechtsbescherming biedt: van der Pauw 2021, p. 690. 

8 Ook staatssecretaris Van Huffelen heeft inmiddels erkend dat de strenge alles-of-niets- 
aanpak niet uit de wet zelf voortvloeide. Zie: Kamerstukken II 2020-2021, 35572 nr. 34. 

9 Zie voor het verzoek tot onderzoek aan de Venetië commissie: Kamerstukken II 2020- 
 2021, 35510, nr. 53. 
10 Kamerstukken II 2020-2021, 35510, nr. 11. Alleen de PVV stemde tegen: 
 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z00979&did=2021D02421 
11 Al Ali 2021. 
12 Daarover ook Koenraad 2021, p. 137-142. Inmiddels heeft de Centrale Raad van Beroep 

uitspraak gewezen in deze “boodschappenzaak”. Zie CRvB 23 augustus 2021; 
ECLI:NL:CRVB:2021:1918. 

13 T. Sanders. Haagse verontwaardiging over strenge bijstandsregels is een masterclass 
hypocrisie, Financieel Dagblad 1 januari 2021. Sanders verwijst hierin naar zijn dissertatie, 
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Tegelijkertijd was het vingerwijzen van de voorzitter Afdeling bestuursrecht-
spraak richting de (mede)wetgever evengoed weinig overtuigend. Zelfs wan-
neer wettelijk gezien de Belastingdienst/Toeslagen toeslagen volledig kon te- 
rugvorderen14,15, betekent dat niet automatisch dat zulks ook moest.16 De Van de 
Beetens hebben er bovendien terecht op gewezen dat staatssecretaris Wijn bij 
de invoering van de Awir juist stelde dat problemen voor de burger bij terug-
vordering voorkomen moesten worden17: 

‘Als wij overgaan tot terugvordering bij mensen, zullen wij dat op een 
soepele wijze doen en goed kijken naar de betaalcapaciteit van mensen. 
Het is namelijk niet de bedoeling om mensen bij terugvordering in al te 
grote liquiditeitsproblemen te brengen.’18 

De uitleg van Van Ettekoven dat een dwingendrechtelijke uitleg van de Awir 
mede voortvloeide uit strenge opvattingen over fraudeaanpak bij de wetgever 
klopt eveneens niet. De Awir stamt uit 2006 en in 2008 formuleerde de Afde-
ling bestuursrechtspraak voor het eerst haar dwingendrechtelijke interpretatie 
van artikel 26 Awir19, terwijl de vermoedens van fraude bij enkele grotere gast-
ouderbureaus, zoals de Appelbloesem, pas in 2009 aan het licht kwamen en de 
Bulgarenfraude zelfs nog stukken later.20 Dat de Afdeling louter de strenge anti-
fraude aanpak van de wetgever zou hebben gevolgd is daarmee ongeloof-
waardig. De uitleg dat artikel 26 Awir dwingend recht zou bevatten, waarvan de 
Afdeling bestuursrechtspraak, zelfs niet met behulp van artikel 3:4 Awb zou 
hebben kunnen afwijken21, is verder inconsistent, aangezien dit afwijken in 2019 
kennelijk ineens wel kon, omdat toen de ernst en omvang van de financi- ele 
gevolgen van de eigen eerdere jurisprudentie duidelijk was geworden.22 

14  Kamerstukken II, 2004-2005, 29764, nr. 3, p. 22: ‘Als aan een belanghebbende meer is 
uitbetaald dan waar hij recht op heeft, kan het teveel betaalde bedrag worden teruggevorderd’ 
[curs. RvG].

15 Invordering door de overheid, Den Haag: BJU 2018, waarin in hij 772 gepubliceerde uitspraken 
van de bestuursrechter op dit onderwerp heeft onderzocht en ontdekte dat in geen enkel 
geval de rechter oordeelde dat sprake was van een dringende reden om van invordering af te 
zien als bedoeling in art. 58, lid 8 Participatiewet. Hij constateert dat de rechter op dit punt 
precies heeft gedaan wat de wetgever wilde dat hij deed. 

16 Damen 2020, p. 444. 
17 Van de Beeten & van de Beeten 2021, p. 299-305. 
18 Handelingen II 2004-2005, 40, 2661. 
19 ABRvS 24 december 2008, ECLI:NL:RVS:2OO8:BG8262. 
20 Zie opnieuw: van de Beeten & van de Beeten 2021, p. 300. 
21 Scheltema heeft bepleit dat dit een mogelijkheid zou zijn geweest voor de Afdeling be-

stuursrechtspraak. Zie: Scheltema 2019, p. 250 
22 ABRvS 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3535 en ECLI:NL:RVS:2019:3536, r.o. 8.11. 
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3. Bestuur en parlement: dubbel onverantwoordelijk? 

Niet alleen de Afdeling bestuursrechtspraak had moeite haar eigen optreden te 
rechtvaardigen. Dat gold ook voor de regering die kort na de verschijning van 
het rapport van de commissie Van Dam opstapte. Daags voor het aftreden van 
het Kabinet Rutte III, waarschuwde Tjeenk Willink dat opstappen voordat ver-
antwoording is afgelegd aan het parlement over het optreden in de toeslagen-
affaire, niet alleen de ministeriële verantwoordelijkheid uitholt, maar ook het 
eigen aandeel van de Tweede Kamer in de toeslagenaffaire onderbelicht laat: 

“Door de pet van controleur van het bestuur op te zetten wordt de rol 
van medewetgever naar de achtergrond geschoven. Als een volksverte-
genwoordiger op die medeverantwoordelijkheid wordt gewezen, wordt 
de aandacht vaak verschoven naar de lacunes in de informatievoorzie-
ning van de zijde van het kabinet in de fase van het onderzoek. “Neder-
land is ziek”, roep een Kamerlid van een partij die steeds tegen elke ver-
zachting van de strenge anti-fraudewetgeving heeft gestemd. Het is maar 
een voorbeeld. De grens met hypocrisie wordt zo wel erg dun.” 23 

Ook door de commissie Van Dam zijn geen parlementariërs gehoord over hun 
eigen verantwoordelijkheid voor de strenge toeslagenwetgeving, hoewel daar 
best het nodige over te zeggen valt. Zo wijst Frederik op fractieleider Klaver 
van GroenLinks die het aftreden van Kabinet Rutte III een “moment van ge-
rechtigheid” noemde, waarmee “schuld wordt bekend” voor het enorme on-
recht dat mensen is aangedaan. Daarbij vergat Klaver te vermelden dat hij zelf 
eerder staatssecretaris Weekers wilde wegsturen omdat deze te laks zou zijn in 
de strijd tegen toeslagenfraude. Verder had Klaver voor de wet gestemd waar-
mee € 25 miljoen werd geïnvesteerd in het opsporen van misbruik met toesla-
gen, waarbij die investering moest worden terugverdiend door terugvordering 
van teveel betaalde toeslagen. Ook was hij medeondertekenaar van de motie die 
de staatssecretaris opdroeg zich tweemaandelijks te verantwoorden over de 
voortgang op het fraudedossier. 

Kamerleden van links tot rechts hebben zich in het toeslagendossier laten mee-
slepen door de waan van de dag, maar wijzen achteraf wel erg gemakkelijk het 
bestuur en de rechter als zondebokken aan.24 

23 Willink 2021. 
24 Frederik 2021. 
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4. Focus: de rol van de medewetgever 

Omdat de medewetgevende taak van het parlement in het toeslagendossier on-
derbelicht is gebleven doe ik dat hierna.25 In hoeverre is de Tweede Kamer te-
kort geschoten als bewaker van de kwaliteit van wetgeving en in hoeverre wa-
ren de uitvoeringsproblemen in het toeslagendossier te voorzien? Vervolgens 
wil ik ingaan op de suggestie dat het primaat van de wetgever hersteld dient te 
worden om het evenwicht binnen de trias politica terug te brengen, zoals onder 
andere de Raad van State heeft bepleit: 

“Al langer wordt gesignaleerd dat er een terugtred is van de wetgever, 
een ontwikkeling in de richting van een ‘administratieve staat’. Deze ont-
wikkeling kenmerkt zich door het verdwijnen van een wezenlijke func-
tiescheiding tussen de wetgevende en uitvoerende macht (van een trias 
naar een duas politica). Dit komt onder meer tot uitdrukking in kader-
wetten, vergaande delegatie van bevoegdheden en aanzienlijke beleids-
ruimte van het bestuur. Hierdoor zijn de marges voor dwingend en 
(in)dringend bestuurlijk optreden vergroot. Als de wetgever de bestuur-
lijke beslissingsruimte minder scherp afbakent, dan schuift een deel van 
de wettelijke begrenzing die de wetgever vanuit zijn rechtsstatelijke taak 
behoort te formuleren, door naar de rechter die achteraf moet oordelen. 
Daarmee komt er steeds meer druk te liggen op de rechter om tegen-
wicht te bieden aan de bestuurlijke machtsuitoefening die de wetgever 
heeft geautoriseerd. Om die druk te voorkomen moeten wetgever en be-
stuur hun verantwoordelijkheid nemen. Wetgeven is normeren en dui-
delijk afbakenen van bevoegdheden.”26 

Pleidooien die stellen dat de wetgever in formele zin voortaan uitsluitend nog 
strak afgebakende technische uitvoeringskwesties aan lagere regelgevers zou 
mogen overlaten27, lijken kansloos.28 Er is weliswaar nog altijd een evenwicht 
van machten nodig, maar dat evenwicht is al lang geen kwestie meer van com-
municerende vaten tussen nationale wetgever, bestuur en rechter.29 

25 Over de toezichthoudende rol en de betekenis van individuele Kamerleden daarin, zoals 
Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) is elders al het nodige gezegd en geschreven. 

26 Raad van State 2020. 
27 De klassieke visie op het primaat van de wetgever is helder uiteengezet door Voermans 

1998, p. 35-40. 
28 Daarmee bouw ik verder op eerder werk - deels samen met Marc Loth - dat onder andere is 

opgenomen in: Jansen e.a. 2021. 
29 Zie daarover reeds Ackerman 2017, p. 38-43. 
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De vraag is of het niet realistischer is te accepteren dat een fors deel van de hui-
dige gedelegeerde bestuurswetgeving binnen onze meergelaagde rechtsorde in de 
toekomst tot stand zal moeten komen zonder afgeleide democratische legitimatie 
middels delegatie door de wetgever in formele zin, waarbij de rechter bovendien 
zeer terughoudend zou moeten zijn qua toetsing van algemeen verbindende 
voorschriften. Er zijn minimaal drie ontwikkelingen die daartoe nopen: 

1) de komst van de “administrative state” met een, mede onder invloed 
van de Europeanisering van het wetgevingsproces, zodanig sterke
behoefte aan gedragsbeïnvloedende wetgeving dat de wetgever in 
formele zin die vraag niet aankan; 

2) afnemende belangstelling van het parlement voor de medewetgevende
taak;

3) de groeiende behoefte van de bestuursrechter zelf om algemeen 
verbindende voorschriften (direct) te toetsen aan hoger recht en
rechtsbeginselen, mede vanwege een steeds complexer wordende 
afbakening met toetsing van algemeen verbindende voorschriften 
door de burgerlijke rechter.30

Besloten wordt met een korte schets van hoe de nieuwe situatie eruit zou kun-
nen komen te zien. 

5. Wat ging er mis bij totstandkoming van de toeslagenwetgeving? 

Tijdens de verhoren door de commissie van Dam werd het vergrootglas gelegd 
op het opereren van de Belastingdienst en op feit dat bewindspersonen vaak 
slecht geïnformeerd waren door hun ambtenaren. Ruime aandacht ging tevens 
uit naar de gebrekkige informatievoorziening richting de Tweede Kamer en de 
(helden)rol die Kamerleden, zoals Pieter Omtzigt en Renske Leijten, hebben 
vervuld bij het boven water halen van wat er mis was gegaan. 

5.1 Achtergrond van de toeslagenwetgeving 

De commissie van Dam constateerde waar het gaat om de totstandkoming van 
de Wet kinderopvang (Wko) en de Algemene wet inkomensafhankelijke rege-
lingen (Awir): 

‘De ‘alles-of-niets’ benadering volgt niet rechtstreeks uit de wet. Noch uit 
het wetsvoorstel, noch uit de parlementaire behandeling daarvan blijkt 

3029 Over deze ontwikkeling uitgebreid: Schutgens 2017, p. 95-145. 
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dat de wetgever bewust voor een ‘alles-of-niets’ benadering heeft willen 
kiezen.’31 

Daarmee is alleen niet alles gezegd. Wie naar de achtergronden van het wettelijk 
stelsel kijkt32, moet vaststellen dat de bedoeling daarvan juist was om een 
armoedeval tegen te gaan. Voorkomen moest worden dat mensen netto minder 
overhouden zodra ze ietsje meer gaan verdienen, omdat dit negatief uitwerkt op 
sociale en fiscale voordelen.33 Volgens staatssecretaris Wijn moest de Belas-
tingdienst daarin de centrale rol gaan spelen. Deze zou reeds de inkomensge- 
gevens van burgers bezitten waardoor op termijn het systeem van toeslagen 
volautomatisch aanpassingen vanuit de beschikbare gegevens kunnen door- 
voeren.34 

5.2 Geen hardheidsclausule in de Awir 

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft ter rechtvaardiging van de 
strenge terugvorderingspraktijk gewezen op het ontbreken van een 
hardheidsclausule in de Awir.35 Zo’n clausule had gebruikt kunnen worden om 
terugvorderingsbesluiten te matigen.36 De regering zou echter van een hard-
heidsclausule hebben afgezien, omdat de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) 
adviseerde dat een dergelijke clausule tot veelvuldig beroep op de rechter kan 
leiden.37 

Het parlement valt hier te verwijten dat het nauwelijks kritische vragen heeft 
gesteld over het advies van de RvdR. Op welke feiten was deze angst voor een 
“floodgate” aan beroepen gebaseerd? Waarom kan dit argument bovendien niet 

31 Eindverslag parlementaire ondervragingscommissie kinderopvang, Kamerstukken II 2020/21, 
35510, nr. 2, p. 20. 

32 Onder de Awir vallen, naast de kinderopvangtoeslag nog drie andere (grote) inkomens-
afhankelijke regelingen, te weten de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden 
budget. Het gaat hierbij om eigenstandige regelingen die beleidsmatig onder verschillende 
vakministeries vallen (VWS, SZW en BZK). 

33 Commissie Derksen 1997. 
34 Vonk 2020, p. 1220. 
35 Van Ettekoven 2021, p. 102. 
36 De Afdeling advisering van de Raad van State had juist ook gepleit voor een hardheids-

clausule, omdat bij massale processen als de toekenning van huursubsidie, tegemoetko-
mingen bij kinderopvang en zorgtoeslagen een hardheidsbepaling niet gemist kan worden 
om onbillijkheden te voorkomen. Zie: Kamerstukken II 2004/05, 29764, nr. 5, p. 10. 

37 Raad voor de rechtspraak, 15 april 2004, UIT 3650/ONTW RCH (www.recht- 
spraak.nl/SiteCollectionDocuments/2004-13-Wetsvoorstel-Algemene-wet-inkomens- 
afhankelijke-regelingen.pdf). 
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worden omgedraaid? Als burgers veelvuldig een beroep doen op een hard-
heidsclausule rijst de vraag: is de onderliggende wetgeving die een armoedeval 
zou moeten tegengaan dan wel zo effectief? 

Kamerlid Omtzigt heeft wel nog een amendement voorgesteld om een hard-
heidsclausule te introduceren in de Awir38, maar dat amendement is uiteindelijk 
niet in stemming gebracht, omdat staatssecretaris Wijn beloofde soepel te zul-
len omgaan met de toeslagenwetgeving. De discussie tussen regering en parle-
ment ging daarbij niet over terugvordering, maar juist over de mogelijkheid om 
toeslagen toe te kennen in schrijnende gevallen.39 Dit verklaart waarom de 
staatssecretaris niet aan zo’n hardheidsclausule wilde. Hij vond dat de recht-
vaardigheid op dit punt reeds via het draagkrachtprincipe zou zijn geregeld.40 

Schrijnende gevallen die niet in aanmerking komen voor toekenning van een 
toeslag zouden reeds gecompenseerd worden door de Belastingdienst bij de 
berekening van het belastbaar inkomen.41 

De vraag is of Kamerleden op dit punt niet wat naïef zijn geweest. Hoe ver-
houdt het standpunt van de staatssecretaris zich immers tot de vrees van de 
RvdR voor een run op zo’n hardheidsclausule? Omgekeerd; waarom zou de 
staatssecretaris bevreesd moeten zijn voor een excessief beroep op de hard-
heidsclausule als de intentie was om soepel met de wet om te gaan? 

5.3 Veel euforie, maar weinig empirie 

Bij de totstandkoming van de Wko en de Awir heeft euforie over de rol van het 
toeslagenstelsel een belangrijke rol gespeeld. Dat is opmerkelijk, omdat de Be-
lastingdienst meermaals had aangegeven niet met de uitvoering ervan belast te 
willen worden. Toeslagen werden als een wezensvreemd element binnen de 
dienst beschouwd.42 Dat verklaart ook waarom fiscale concepten zo’n belang-
rijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de toeslagenwetgeving: 

‘Zo werd min of meer vanzelfsprekend gevonden dat men, net als bij een 
belastingaftrekpost, in beginsel zelf eerst de kosten maakt, waarna men 

38 Kamerstukken II 2004-2005, 29764, nr. 13. Later in het traject is door de Kamerleden Omtzigt 
en Weekers zelfs nog een gewijzigd amendement ingediend. Zie Kamerstukken II 2004-
2005, 29764, nr. 32. 

39 Ibid, p. 301. 
40 Handelingen II 2004-2005, 40, 2708. 
41 Van de Beeten & van de Beeten 2021, p. 301. 
42 ‘Omzien in verwondering 2’, Eindadvies Adviescommissie uitvoering toeslagen, Den Haag 12 

maart 2020, p. 74. 

69



R. VAN GESTEL

via een “tegemoetkoming” een deel terugontvangt. In die benadering van 
de toeslag als een soort “negatieve belasting” is het vanzelfsprekend dat 
wanneer de eigen bijdrage niet wordt betaald, men niets ontvangt.’43 

In de praktijk betekende dit dat toeslagen maandelijks bij wijze van voorschot 
werden uitgekeerd.44 Na afloop van het belastingjaar volgde, parallel aan de fis-
cale systematiek, het definitieve vaststellen van de toeslag, waarbij eventuele 
tekorten werden aangevuld en teveel betaalde bedragen teruggevorderd.45 Dit 
verklaart (deels) de strenge terugvorderingspraktijk. Voorschotten die onte-
recht zijn uitgekeerd verdienen in beginsel terugbetaald te worden.46 Hierin 
werd de Belastingdienst tot 2019 gesteund door de Afdeling bestuursrecht-
spraak. In bijna 30% van de gevallen ging het daarbij om terugvorderingen bo-
ven de € 500,-, waarbij vaak sprake was van stapeling, omdat door inkomens- 
wijziging ook andere toeslagen (o.a. huur en zorg) werden teruggevorderd.47

Voor de kinderopvangtoeslag gold dat die bovengemiddeld tot problematisch 
hoge terugvorderingen leidde.48 

Waar het gaat om de verantwoordelijkheid van het parlement is van belang of 
de wetgever deze terugvorderingsrisico’s kende of had kunnen kennen. Kijkend 
naar de memorie van toelichting bij de Awir was de wetgever zich wel degelijk 
bewust van het feit dat met de keuze voor een systeem van voorschotten en 
verrekening grote risico’s bij de burger werden belegd: 

“bij de verlening van een voorschot uitgegaan moet worden van een 
schatting. Belanghebbenden zullen zich bewust moeten zijn van de (fi-
nanciële) risico’s van foutieve schattingen en van andere gegevens die op 
basis van verwachtingen worden verstrekt. In de begeleiding en voor-
lichting zal daaraan ruime aandacht worden besteed. Een tweede gevolg 
van een voorschot op basis van geschatte gegevens is dat er onverwachte 
wijzigingen in de omstandigheden plaatsvinden nadat verlening van het 
voorschot heeft plaatsgevonden. Beide gevallen, foutieve schattingen en 
wijziging van de omstandigheden, leveren een gerede kans op dat hetzij na 
afloop van het jaar een deel van de tegemoetkoming moet worden te- 
rugbetaald...”48 

43 Ibid., p. 75. 
44 Artikel 16 en 22 Awir. 
45 Artikel 24 Awir. 
46 Vonk 2020, p. 1224-1225. 
47 Eenvoud of maatwerk, IBO-rapport van het Ministerie van Financiën, 28 oktober 2019, p. 43. 
48 Toeslagen terugbetalen 2019. Een rapport van de Algemene Rekenkamer, Den Haag 2019, p. 22. 
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Direct na invoering van de nieuwe wetgeving wees de Rekenkamer al op de 
problemen met verouderde ICT-systemen die het bemoeilijkten om tijdig goede 
controles uit te voeren, hetgeen er uiteindelijk toe leidde dat er in 2012 
terugvorderingen open stonden voor opgeteld 1,3 miljard euro.49 50 De euforie van 
staatssecretaris Wijn over de Belastingdienst/Toeslagen als centraal loket dat 
burgers zou moeten ontlasten bij het aanvragen van toeslagen ging met andere 
woorden niet gepaard met empirie waar het de beschikbare ICT-infrastructuur 
betrof, welke het systeem van voorschotten en verrekening simpelweg niet aan kon. 

Dit leidde er in de praktijk tevens toe dat, hoewel volgens de Awir de toeslag 
definitief moest worden toegekend binnen zes maanden na de vaststelling van 
de inkomstenbelasting over het jaar waarvoor de kinderopvangtoeslag werd 
aangevraagd,51 dit vaak niet lukte. Hierdoor liepen de terugvorderingsbedra- 
gen vaak gigantisch op, hetgeen gevolgen had voor de handhaving (§ 5.4).52 Op 
grond van de Awir kon de uitbetaling van een voorschot weliswaar ook worden 
opgeschort, maar in de praktijk werd van die mogelijkheid geen gebruik ge-
maakt, omdat de ICT-systemen van de Belastingdienst dit niet konden bolwer- 
ken.53 Het parlement mag zichzelf aanrekenen dat het de vroege waarschuwin-
gen van de Rekenkamer op dit punt weinig serieus heeft genomen. 

5.4   Parlementair opportunisme bij toezicht op de naleving 

Bij de totstandkoming van de toeslagenwetgeving ligt in het parlement de na-
druk op tijdige uitbetaling van toeslagen en snelle invoering van het stelsel on-
danks de waarschuwingen van de Rekenkamer dat de ICT-systemen bij de Be- 
lastingdienst/ Toeslagen het toezicht op de rechtmatigheid niet aan konden. Dit 
zorgde er, zoals gezegd, voor dat aanvragen jarenlang louter achteraf werden 
gecontroleerd, oplopend tot vijf jaar nadat de toeslag was uitgekeerd.54 

Aanvankelijk leverde dit nog weinig problemen op, maar dit veranderde toen 
door de economische crisis, fraudebestrijding een politiek thema werd: 

“In de eerste periode na de totstandkoming van het stelsel (2006) ging de 
aandacht in de Tweede Kamer vooral uit naar de werking van het stelsel 

49 Kamerstukken II 2004-2005, 29764, nr. 3, p. 20. 
50 Kamerstukken II 2019/20, 31066, nr. 599, p. 2-3. 
51 Artikel 19 Awir. 
52 ‘Omzien in verwondering 1’, Interim-advies: Adviescommissie uitvoering toeslagen, Den Haag 

14 november 2019, p. 28. 
53 Ibid, p. 28. 
54 Eindverslag parlementaire ondervragingscommissie kinderopvang, Kamerstukken II 2020/21, 

35510, nr. 2, p. 35. 
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jegens de burger. Het voorgestelde stelsel was een vernieuwing en ge-
vreesd werd dat de burger erop achteruit zou gaan ten opzichte van 
voordien bestaande inkomensafhankelijke voorzieningen, mede omdat 
Toeslagen er van werd verdacht de uitvoering niet “con amore” ter hand te 
willen nemen. Vandaar dat bij de uitvoering de snelle uitbetaling aan de 
burger centraal stond voor zowel de Tweede Kamer als Toeslagen. [...] 
Vanaf 2011 kwam daar verandering in. De noodzaak van drastische 
bezuinigingen als gevolg van de crisis werd ook politiek onontkoombaar. 
In dat verband werd mede gekeken naar sociale voorzieningen. Het 
kabinet Rutte I (2010-2012) legde daarbij de nadruk op beheersing van de 
groei van uitgaven, verhoging van eigen bijdragen en een harde aanpak van 
fraude. [...] Gesteld werd dat de omvang en hardnekkigheid van de 'fraude' 
van zodanige aard zijn, dat het bestaande stelsel van punitieve sancties niet 
meer voldoet'. Daarom werden een aanzienlijke verhoging van boetes, 
recidivebepalingen en herinvoering van de invorderings- plicht 
voorgesteld.”55 

De Bulgarenfraude speelt een belangrijke rol in de draai van het parlement. In 
2013 werd via een TV-uitzending duidelijk dat een Bulgaarse bende huur- en 
zorgtoeslag incasseerde door gebruik te maken van valse adressen. Hierdoor nam 
de druk op de Belastingdienst om strenger op te treden toe. Pieter Omtzigt, 
bijvoorbeeld, kapittelde staatssecretaris Weekers om zijn slappe anti-fraude-
beleid. Als gevolg daarvan werd geregeld dat de Belastingdienst/Toeslagen € 25 
miljoen zou krijgen voor extra toezichtcapaciteit. Dit bedrag zou echter jaarlijks 
“terugverdiend” moeten worden door minder toeslagen onterecht uit te keren.56 
Iedere schijn van misbruik zou voortaan keihard moeten worden aangepakt. 

Wat de Tweede Kamer in dit licht verweten kan worden is dat vrijwel niemand 
kritische vragen stelde over de omvang van de fraude, de diepere oorzaken en de 
mogelijke nadelen van een rigide anti-fraude aanpak voor goedwillende bur- 
gers.57 Inmiddels weten we dat de Bulgarenfraude handelde om zo’n € 3,8 miljoen 
aan ten onrechte uitgekeerde toeslagen op een totaalbedrag aan € 68 miljard in 
dezelfde periode. Dat is 0,006 procent aan fraudeverlies op het totale 

55 ‘Omzien in verwondering 1’, Interim-advies: Adviescommissie uitvoering toeslagen, Den Haag 
14 november 2019, p. 31. 

56 Tegelijkertijd werd in het regeerakkoord van Kabinet Rutte I een forse bezuiniging op de 
Belastingdienst doorgevoerd. 

57 Wat die oorzaken betreft werd al snel duidelijk dat ouders vaak ook beduveld werden door 
gastouderbureaus die probeerden de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag te maximeren 
door zelf de administratie van burgers voor hun rekening te nemen. 
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toeslagenbudget.58 Triest is in retrospectief dat een motie van Kamerleden 
Ulenbelt en Siderius om alleen de eigen bijdrage terug te vorderen van ouders die 
slachtoffer waren geworden van toeslagenfraude door malafide kinderop-
vangorganisaties als De Parel59, met overweldigende meerderheid werd 
weggestemd.60 Ook hier met andere woorden weinig zelfbeperking van het 
parlement. 

6. Disbalans in de Trias: herstel primaat van de wetgever als remedie? 

Het rapport van de commissie Van Dam veroorzaakte een “blame game” tussen 
de hoofdactoren in de trias rond het toeslagenschandaal. Zo verweet de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak de wetgever dat de toeslagwet-
geving geen ruimte liet voor matiging van besluiten tot terugvordering van 
toeslagen.61 Ministers, beklaagden zich erover dat de eigen ambtelijke top en de 
Belastingdienst hen onvoldoende informeerde.62 Verder zou de Tweede Kamer 
hebben aangedrongen op een strengere fraudeaanpak. Kamerleden beweerden 
daarentegen dat zij slecht zouden zijn geïnformeerd door ministers. Zij spraken 
verder hun verontwaardiging uit over het feit dat de Afdeling bestuurs-
rechtspraak jarenlang de kant van de Belastingdienst heeft gekozen in plaats 
van de burger te beschermen tegen de overheid.63 
Brenninkmeijer rept in zijn bespreking van het rapport over “systeemgedrag”, 
waarbij de hoofdrolspelers in het toeslagendrama hun onderling conflictmijdende 
gedrag te lang in stand zouden hebben gehouden door wet- en regelgeving uit te 
voeren en toe te passen zonder zich te vergewissen van de uitwerking op 

58 Frederik 2021, p. 329-330. 
59 Kamerstukken II 2015-2016, 31322 nr. 295. 
60 Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2O16Zo6233&did=2O16 
 D12792. 
61 Signalen van lagere rechters zouden slechts versplinterd zijn doorgekomen en rechts- 

wetenschappers zouden zich vooral schuldig maken aan wijsheid achteraf over de juiste 
wetsuitleg. Illustratief is het interview dat de NVvR heeft georganiseerd met de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak op 25 januari 2021. Zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=O6vOSsGh-wM. 

62 Zie over de politisering van de ambtelijke top op departementen o.a.: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/27/herstel-de-verstoorde-relatie-tussen-ambtena- ren-
en-politici-a4021709. 

63 Ook Zijlstra die in opdracht van de commissie Van Dam de toeslagenjurisprudentie on-
derzocht sluit niet uit dat de ABRvS een minder dwingende alles-of-niet-uitleg bij de te-
rugvordering van teveel betaalde toeslagen door de Belastingdienst/Toeslagen zou zijn 
gevolgd. Zie: S.E. Zijlstra, Bijlage 2 bij rapport Ongekend onrecht. Paper: Alles of niets. De 
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake te-
rugvordering van kinderopvangtoeslag in de periode van 2010 tot 23 oktober 2019. 
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burgers.64 In zijn ogen is de trias politica een duas politica geworden, omdat 
regering en coalitiepartijen in de Kamer in een symbiotische relatie opereren.65

Daardoor zou de wetgever partijdig zijn gewordenen komt er steeds meer druk op 
de rechter als tegenmacht. 66 Koole noemt verder uitholling van de macht van het 
parlement doordat de regering met behulp van buitenparlementaire akkoorden 
steeds vaker de volksvertegenwoordiging voor voldongen feiten plaats en deze 
afspraken presenteert als het codificeren van maatschappelijk draagvlak.67 

Iets soortgelijks geldt voor de “doe-democratie”, waarin burgers de behartiging 
van publieke belangen voor hun rekening nemen.68 Ook dit zou tot depolitise-
ring en uitholling van de macht van gekozen volksvertegenwoordigers leiden.69 

Ten slotte zou het parlement aan beslissingsmacht hebben ingeboet doordat 
rechters met een beroep op supranationaal recht een interpretatie geven aan in 
Nederland geldende rechtsregels die moeilijk door de wetgever te corrigeren 
zou zijn, waardoor diens speelruimte steeds verder wordt ingeperkt.70 

De Raad van State heeft de wetgever opgeroepen zijn verantwoordelijkheid te 
herpakken. Door het afkondigen van kaderwetten en veelvuldig delegeren van 
regelgevende bevoegdheid zou deze de bestuurlijke beslissingsruimte steeds 
minder afbakenen.71 Hierdoor zou de rechter gedwongen worden tegenwicht te 
bieden aan bestuurlijke machtsuitoefening die de wetgever heeft geautori- 
seerd.72 De oproep tot herstel van het primaat van de wetgever veronderstelt 
echter dat de wetgever in formele zin nog in staat is grote hoeveelheden gede-
legeerde regelgeving inhoudelijk in te kaderen; dat het parlement belangstelling 
heeft voor het intensiveren van haar medewetgevende taak; dat de rechter 
bereid is om grote terughoudendheid te blijven betrachten op het punt van de 
toetsing van algemeen verbindende voorschriften. Op deze en andere punten is 
de werkelijkheid veranderd. 73 

64 Brenninkemijer 2021, p. 10. 
65 Brenninkmeijer verwijst hierbij ook naar de bevindingen van de Staatscommissie parle-

mentair stelsel (https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/). 
66 Scheltema 1984. 
67 Koole 2019/2. 
68 Kok 2018. 
69 Koole 2021, p. 257 e.v. 
70 Vetzo 2020/1560. 
71 De Raad van State heeft daarvoor herhaaldelijk aandacht gevraagd. Raad van State 2019. 

Interessant is dat de Raad op p. 22 de toeslagenwetgeving noemt als een prominent voor-
beeld van (kader)wetgeving die tot fricties leidt. 

72 Raad van State 2020. 
73 Denk slechts aan de groei van direct werkende EU-regelgeving en de opkomst van zelf-

standige bestuursorganen met regelgevende bevoegdheden op nationaal en Europees niveau. 
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6.1   Entparlamentarisierung der Gesetzgebung 

Door de opkomst van de “administrative state”74, waarin de overheid zich toe-
legt op marktcorrecties en welvaartsbevordering is regelgeving een belangrijk 
instrument geworden voor het modificeren van gedrag.75 Dit vergt andere kennis 
dan het codificeren van ongeschreven regels.76 

Overal in Europa heeft dit gezorgd voor opkomst van (gedelegeerde) bestuurs- 
wetgeving77, waarbij de betrokkenheid van gekozen volksvertegenwoordigers 
steeds verder wordt verdund.78 Kirchhof spreek over “Entparlamentarisierung 
der Gesetzgebung”, waarbij regelgevende taken in westerse democratieën steeds 
vaker worden uitbesteed aan niet rechtstreeks gekozen EU-instituties, (zelf-
standige) bestuursorganen en private regelgevers.79 In Nederland is het aantal 
direct werkende EU-ver ordeningen in de periode 1995-2019 bijvoorbeeld met 
een factor 2,6 toegenomen.80 Zie wat betreft de manier waarop het aantal 
geldende nationale wetten op rijksniveau zich tussen 2009 en 2019 heeft 
ontwikkeld: 

2009 2019 mutatie 

wetten 1.690 2.046 21% 
amvb’s 2.159 2.144 - 1% 
min.reg. 4.855 5.644 16% 
totaal 8.704 9.834 13% 

Dit overzicht laat een stijging van meer dan 10% zien van het totale aantal wet-
telijke regels op rijksniveau gedurende de Kabinetten Rutte I t/m III, terwijl 
deze vermindering van regeldruk tot speerpunt hadden. De overgrote meer-
derheid van die regelgeving is gedelegeerde bestuurswetgeving.81 Het is on-

74 Majone 1994. 
75 Van alle wetten en rijkswetten die in de jaargangen 2017 en 2018 van het Staatsblad zijn 

geplaatst. Dat zijn er ruim vierhonderd, is meer dan de helft institutioneel/procedureel van 
inhoud. Ruim driekwart van de overige wetten is modificerend van aard. Delegatie- 
bepalingen spelen daarbij een grote rol. Hirsch Ballin 2019. 

76 Het onderscheid tussen codificatie en modificatie is afkomstig van: Koopmans 1991; 
Schoordijk e.a 1970. 

77  Van Male 1988. 
78 Pünder en Lindseth 2009. 
79 Kirchhof 2004; Kaiser & Zittel 2004, p. 362. 
80 Kamerstukken II 2018-2019, 29515 nr. F. 
81 Het is bovendien al heel lang zo dat >70% van de regelgeving op rijksniveau uit gedelegeerde 

regelgeving bestaat de Jong & Herweijer 2004. 
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denkbaar dat het bij deze aantallen altijd gaat om technische uitvoeringskwes- 
ties die niet raken aan rechtspolitieke keuzes die in formele wetgeving horen te 
worden neergelegd volgens het primaat van de wetgever.82 De discussie over 
kaderwetgeving en delegatie ging daarbij lang om het sneller in kunnen spelen 
op veranderende omstandigheden versus de behoefte aan democratische legi-
timatie via medebetrokkenheid van het parlement.83 

Deze tegenstelling is een valse gebleken. Inmiddels weten we dat (kader)wetten 
met veel open normen vaak niet leiden tot meer flexibiliteit, maar tot: verplaat-
sing van de normstelling van de formele wetgever naar bestuursorganen; van 
discretionaire ruimte voor uitvoeringsorganisaties naar protocollen en beleids-
regels van diezelfde organisaties en van normstelling door publiekrechtelijke 
instituties naar private regelgeving in de vorm van gedragscodes, protocollen, 
certificatieregelingen enz.84 De remedies hiertegen worden thans vaak gezocht in 
scherper toezicht op delegatiebeslissingen, medebetrokkenheid van het par-
lement via voor- en nahangprocedures en ministeriële goedkeuring van regel-
gevende bevoegdheid door zelfstandige bestuursorganen.85 Verhey heeft er 
evenwel op gewezen dat de wetgever op dit punt voortdurend achter de feiten 
aan loopt.86 Het wetgevingsbeleid is zodanig gericht op flexibiliteit, innovatie en 
inspelen op maatschappelijke veranderingen, dat van bescherming van het 
primaat van de wetgever weinig terechtkomt.87 Die observatie sluit aan bij on-
derzoek, waaruit is gebleken dat voorhangprocedures zelden leiden tot funda-
mentele aanpassingen van (gedelegeerde) regelgeving als gevolg parlementaire 
interventie.88 

6.2   Gebrek aan belangstelling voor medewetgeving 

De toeslagenaffaire toont de focus van Kamerleden op media-aandacht. Deels 

81 Commissie Polak 1985 en Voermans 1998.  
83 Van Gestel & Vleugel 2013. 
84 Westerman 2018 en Giesen 2020. 
85 Uit onderzoek van Borman blijkt bijvoorbeeld dat zelfs wanneer het parlement bijvoor-

beeld via een amendement een voorhangprocedure heeft afgedwongen die het mogelijk zou 
moeten maken om controle uit te oefenen op de inhoud van toekomstige gedelegeerde 
regelgeving in ongeveer een vijfde deel van de gevallen die verplichting uiteindelijk 
gewoonweg niet wordt nagekomen. Borman 2017. Uit onderzoek van De Boer naar 
delegatie in de onderwijswetgeving blijkt dat ook dat dat voorhangprocedures vaak niet 
leiden tot het daadwerkelijk activeren van parlementaire interventie. de Boer, 2021, p. 199. 

86 Verhey 2015 en Verhey & Aal 2017. 
87 Van Gestel 2019. 
88 Kamerstukken II 2006-2007, nr. 29383. 
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verklaart dit de afgenomen belangstelling voor medewetgeven, omdat slechts 
één op de vijf wetten überhaupt in het nationale nieuws verschijnt.89 Vanuit het 
parlement is er daarom vooral interesse voor het zo snel mogelijk implemente-
ren van beleidswensen, zonder veel oog voor de uitvoerbaarheid.90 

Deze klacht is allerminst nieuw.91 Onlangs zijn de problemen rond de uitvoer-
baarheid van wetgeving echter nog eens beschreven in het rapport van de Tij-
delijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TUC).92 Sommige problemen heb-
ben weinig met de rol van de (mede)wetgever in ons staatsbestel als zodanig van 
doen, zoals: de nasleep van de New Public Management cultuur binnen depar-
tementen en uitvoeringsorganisaties,93 toenemende beleidsdruk onder gelijk-
tijdige bezuinigingen op de uitvoering,94 gebrekkige informatievoorziening 
tussen regering, Tweede Kamer en uitvoeringsorganisaties,95 onvoldoende re-
kening houden met het “doenvermogen” van burgers enz.96 Andere factoren 
houden echter wel direct verband met de veranderende rol van de (mede)-
wetgever. 

Om te beginnen is dat de toenemende complexiteit van beleid en daarmee van 
modificerende wetgeving. Dit gaat gepaard met een groeiende afstand tussen 
beleid, wetgeving en uitvoering. Hierdoor moeten uitvoeringsorganisaties vaak 
een enorme vertaalslag maken van regelgevingsdoelen op rijksniveau naar de 
praktische uitvoering daarvan op de werkvloer van (zelfstandige) bestuurs-
organen, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen of decen-
trale overheden (Jeugdzorg, Wmo, huurtoeslag e.d), die direct geconfronteerd 
worden met de situatie van individuele burgers. In de Tweede Kamer heeft 
daarbij een verschuiving plaatsgevonden van medewetgeven naar controle van 
beleid.97 Daarbij zijn ook vanuit het parlement zelf zorgen uitgesproken over de 
tekortschietende betrokkenheid van Kamerleden bij de totstandkoming van 
wetgeving.98 Deze situatie lijkt steeds zorgwekkender geworden: 

89 Van Aelst, Melenhorst, van Holsteyn & Veen 2015. 
90 Cardoso Ribeiro 2007. 
91 De Jong en Kummeling 2009; Bovend'Eert, Broeksteeg & Bunschoten 2009, p. 67-97. 
92 Kamerstukken II 2020-2021, 35387, nr. 2. 
93 Tjeenk Willink 2018. 
94 De hierboven beschreven toeslagenaffaire is daarvan een prominent voorbeeld. 
95 Raad van State 2020 en Enthoven 2011. 
96 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2017. 
97 Staten-Generaal 2009. 
98 Bovend’Eert & Broeksteeg 2010. 
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“Weliswaar steeg het aantal initiatiefwetten van 34 tussen 2007 en okto-
ber 2010 naar 58 in de jaren 2017 tot nu, maar het aantal initiatiefwetten 
dat werd aangenomen, daalde van 17 onder Balkenende-IV naar 9 onder 
Rutte-III. Tussen 2011 en 2019 is het aantal keren dat de Kamer in de ple-
naire zaal een wet bespreekt meer dan gehalveerd: van 141 in 2011 naar 65 
maal in 2019. Overleg in commissies was ooit bedoeld om de technische 
details van een wet te bespreken, zodat het daarna in de plenaire zaal 
over de politieke keuzes kon gaan. Inmiddels zijn deze technische 
commissievergaderingen echter de standaard geworden.99 100 Daarbij 
worden steeds meer wetten helemaal niet besproken: onder Balkenende-
IV werd 32 procent van alle wetten zonder debat aangenomen, in 2019 
was dat 38 procent. Veel wetgeving wordt bovendien alleen nog 
besproken door de grote partijen, vaak uit de coalitie, terwijl steeds meer 
partijen zelfs geen schriftelijke inbreng meer leveren.”99  

Ook het aantal amendementen vanuit de Tweede Kamer op voorgenomen 
wetgeving is drastisch afgenomen. Werden er in de jaren 1995-1999 jaarlijks nog 
gemiddeld tussen de 1000 en 1500 amendementen ingediend. In 2006 en 2007 
waren dat er nog maar respectievelijk 527 en in 421.101 Tien jaar later 2017 ligt dat 
aantal nog steeds op ongeveer hetzelfde niveau en zijn er 396 amendementen 
ingediend. De jaren daarna loopt dat aantal weer op, maar blijft het aantal 
aangenomen amendementen verhoudingsgewijs laag.102 Indien Kamerleden 
actief deelnemen aan wetgevingsoverleggen is hun inbreng bovendien doorgaans 
vooral gericht op het reactief stellen van vragen en het plaatsen van kritische 
kanttekeningen bij regeringsvoorstellen zonder dat zij zelf belangrijke 
inhoudelijke wijzigingsvoorstellen hebben.103 

Tel hierbij op dat de gemiddelde zittingsduur voor Kamerleden is afgenomen.104 
In 1959 was de gemiddelde ervaring van Kamerleden nog 7,3 jaren105, terwijl dat in 

99 Kamerstukken II 2019-2020 nr. 35 322. 
100 Knijpers, Muntz & Salomons, 2021 en Boersema, Knijpers, Muntz & Salomons, 2021 en 

‘Tweede kamer had nog nooit zo weinig tijd en aandacht voor wetgeving’, www.vpro.nl. 
101 De Jong en Kummeling 2009; Bovend'Eert, Broeksteeg & Bunschoten 2009, p. 70. 
102 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2021,  p.4 Het aantal moties groeit de laatste jaren juist 

gestaag van 2476 in 2017 naar 4438 in 2020. 
103 Van Lochem 2020; Muller e.a. 2020, p. 589-633. 
104 Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw vertoont de ervaring van Tweede Kamerleden een - 

zij het niet constante - dalende lijn. Het aantal Kamerleden met langdurige Kamer- ervaring 
neemt eveneens af. Er komen bij verkiezingen bovendien steeds meer nieuwkomers in de 
Tweede Kamer. ‘Ervaring als Tweede Kamerlid’, www.parlement.com. 

105 Van den Berg 2007; Aarts, van der Kolk, Rosema 2007, p. 154 en van den Berg & van den 
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2018 nog slechts 4,3 jaren was, hetgeen volgens velen ongeveer de periode is om 
het ambacht onder de knie te krijgen.106 Volgens Bos is het daarom niet toevallig 
dat ervaren Kamerleden, zoals Omtzigt en Leijten, de toeslagenaffaire aan het 
rollen hebben gebracht.107 Bedenk verder dat de Kamerfracties gemiddeld steeds 
kleiner zijn geworden en men begrijpt dat er scherpe keuzes moeten worden 
gemaakt, waarbij (mede)wetgeving in de praktijk niet meer nummer één staat.108 

Dit alles roept de vraag op: kan en wil het parlement het wetgevingsprimaat 
eigenlijk nog hebben? Voor zover het parlement al betrokken wordt bij gede-
legeerde regelgeving leidt dit als gezegd vaak niet tot interventie. 109 En in het 
geval Kamerleden amendementen of moties indienen, worden deze niet op uit-
voerbaarheid getoetst. Veelzeggend is de motie-Brenk, die unaniem is aange-
nomen in de Tweede Kamer naar aanleiding van de toeslagenaffaire, waarin de 
regering wordt verzocht voortaan in iedere uitvoeringswet een hardheidsclau-
sule op te nemen.110 Dat druist in tegen de Aanwijzingen voor de regelgeving 
die verlangen dat hardheidsclausules zo concreet en nauwkeurig mogelijk om-
schreven worden, mede omdat voorkomen moet worden dat het buiten toe-
passing laten of het afwijken van de regeling nadelige effecten heeft voor der- 
den-belanghebbenden.111 De motie krijgt daarmee iets van een wanhoopsdaad 
waarbij de verantwoordelijkheid voor problemen in de uitvoering van wetten 
wordt doorgeschoven naar de rechter.112 

6.3   Rechter geleidelijk minder terughoudend bij toetsing van avv’s 

Over de toetsing van algemeen verbindende voorschriften door de bestuurs-
rechter en opheffing van het toetsingsverbod van artikel 8:3 Awb is al veel ge-
schreven. Er bestaat veel steun voor in de literatuur.113 

Braak 2005; van Ballen e.a. 2005, p. 69 e.v. 
106 Staatscommissie Parlementair Stelsel 2018, p. 264. 
107 Knoop 2020. 
108 Uit een enquête van Nieuwsuur blijkt dat Kamer leden vinden dat een Tweede Kamerfractie 

uit minstens elf leden moet bestaan om alle verwachtte taken adequaat te kunnen 
verrichten. Na de laatste Kamerverkiezingen bezitten slechts vier van de achttien fracties 
minimaal elf zetels: VVD, D66, PVV en CDA. ‘Tweede Kamerfracties zijn te klein om werk 
goed te kunnen doen’, www.nos.nl. 

109 Kamerstukken II 2018-2019, 29515 nr. F. 
110 Kamerstukken II 2020-2021, nr. 35510. 
111 Zie aanwijzingen 5.25 en 5.26. 
112 Jensma 2021. 
113 Barkhuysen & den Ouden 2016; Barkhuysen, 1949; J.E.M. Polak 2015; R.J.N. Schlössels e.a. 

2015, p. 432; Voermans, Schutgens, Meuwese 2017, p. 95; van Male 2001; Konijnenbelt 2001, 
p. 69-91; Eijlander 1999; Allewijn 1998; Lubberdink 1996; Bok 1991; Konijnenbelt 1991; van 
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Dat heeft twee hoofdredenen. De eerste is beschreven door Schuurmans. Vol-
gens haar is het moderne bestuur niet meer te vergelijken met “detailhandel” in 
de vorm van individuele beschikkingen (stukproductie), maar veel meer met die 
van de “maakindustrie” (massaproductie) waar bestuursorganen in grote 
zelfstandigheid generieke afwegingen maken en via algemene regels ingrijpen 
in het maatschappelijke leven op een manier die burgers direct in hun belangen 
raakt, zonder dat zij daar grote invloed op kunnen uitoefenen. 114 Denk aan het 
op grote schaal vervangen van milieuvergunningplichten onder de Wet milieu-
beheer door vergunningvervangende algemene regels.115 

Deze ontwikkeling toont dat het steeds vaker een kwestie van normstellings- 
techniek is of verplichtingen voor burgers worden opgelegd via een algemeen 
verbindend voorschrift of een beschikking.116 Alleen al daarom zouden burgers 
qua rechtsbescherming niet in een nadeliger positie mogen worden gebracht 
door normstellingstechnische keuzes van het bestuur. Dit is thans nog wel het 
geval door het ontbreken van beroep tegen algemeen verbindende voorschrif-
ten, waardoor burgers die bijvoorbeeld de normen in een algemene maatregel 
van bestuur willen aanvechten zijn aangewezen op een gang naar de burgerlijke 
rechter. De praktijk laat zien deze gang zelden succesvol wordt gemaakt.117 

Dit laatste houdt verband met het feit dat door toenemende delegatie van re-
gelgevende bevoegdheden, de bestuursrechter zich steeds meer in bochten 
moet wringen om, via exceptieve toetsing van individuele besluiten118, correc-
ties te kunnen aanbrengen op de achterliggende algemeen verbindende voor-
schriften. Een voorbeeld vormt de invoering van het zogeheten alcoholslotpro- 
gramma. Al voor de invoering daarvan was er kritiek op het feit dat niet goed 
over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid was nagedacht, maar dat de re-
geling desalniettemin werd ingevoerd. Na een stortvloed van beroepen tegen 
besluiten op grond van de ‘Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 
2o11’ oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat de regeling als zodanig in 
strijd met het evenredigheidsbeginsel kwam.119 

der Vlies 1991; van Male 1988. 
114 Schuurmans 2015. 
115 Houweling 2006. 
116 In die zin ook: Buuren, 1987,  p.3 -99; Polak 1987, 103-194. 
117 Daarover o.a. Voermans  2017 . 
118 Daarover met veel details en voorbeelden het fraaie preadvies van Schultgens 2017. 
119 Zie ABRvS 4 maart 2015; ECLI:NL:RVS:2015:622. Met name r.o. 5.4. waar de Afdeling o.a. 

stelt: ‘De Regeling maakt ten onrechte geen onderscheid tussen gevallen waarin deze 
ingrijpende gevolgen zich wel en niet voordoen en biedt het CBR evenmin ruimte om in de 
gevallen waarin deze zich voordoen een geïndividualiseerde afweging te verrichten. Aldus is 
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Naar aanleiding van een conclusie van AG Widdershoven120, hebben de Centrale 
Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak in 2019121 en 2020122 bepaald 
dat algemeen verbindende voorschriften voortaan indringender (exceptief) 
getoetst kunnen worden aan beginselen van behoordelijk bestuur, waarbij de 
zogenoemde “willekeurssluis” uit het Landbouwvliegersarrest is losgelaten. 
Opvallend is dat daarbij een uitzondering is gemaakt voor schending van formele 
beginselen van behoorlijk bestuur waarbij een algemeen verbindend voorschrift 
niet onverbindend kan worden verklaard, maar alleen buiten toepassing 
gelaten.123 In een andere conclusie, mede ingegeven door de toeslagenaffaire124, 
gaan AG’s Widdershoven en Wattel in op de indringendheid van de rechterlijke 
toetsing van niet-bestraffende bestuurlijke sancties en op de rol van het 
evenredigheidsbeginsel.125 Opvallend is dat de AG’s adviseren dat zelfs bij 
bestuurlijke maatregelen waarbij de wet bepaalt dat de maatregel moet worden 
opgelegd, een toets aan het evenredigheidsbeginsel plaats hoort te vinden. In 
geval de onevenredigheid het gevolg is van een omstandigheid die de formele 
wetgever in zijn afwegingen heeft betrokken is er in beginsel alleen ruimte voor 
een evenredigheidstoets als daar een basis voor is in het Europese recht of in 
rechtstreeks werkend internationaal recht. De bestuursrechter moet daarbij de 
wet zoveel mogelijk uitleggen in het licht van algemene rechtsbeginselen. 

Interessant is dat de AG’s, zelfs wanneer de wetgever de omstandigheden die 
leiden tot een bestuurlijke maatregel met onevenredige gevolgen voor burgers 
expliciet in beschouwing heeft genomen maar supranationaal recht geen ruimte 
voor toetsing biedt, bepleiten dat de bestuursrechter moet verklaren dat de wet 
rechtsbeginselen schendt. Het zou dan uiteindelijk aan regering en parlement 
zijn om te bepalen of zij hieraan gevolgen willen verbinden. Hierbij merken de 
AG’s op dat het in artikel 120 Grondwet neergelegde toetsingsverbod op 
termijn zou moeten verdwijnen. Daarbij verwijzen zij naar ontwikkelingen in 
het parlementaire stelsel die tenderen naar monisme en overwicht van de 
uitvoerende macht op de totstandkoming van wetten. Hierdoor gaat de ver-
onderstelling waarop het toetsingsverbod berust – dat in de voor het tot stand 
brengen van wetten voorgeschreven parlementaire procedure een afdoende 

voor die gevallen in de Regeling de evenredigheid van de opgelegde maatregel onvoldoende 
gewaarborgd, zodat artikel 17, eerste lid, van de Regeling in strijd is met artikel 3:4, tweede 
lid, van de Awb en derhalve onverbindend is.’ 

120 Conclusie A-G Widdershoven 22 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3557. 
121 CRvB 1 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2016. 
122 ABRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:452. 
123 Kritisch hierover zijn: Evers & de Poorter 2021,  p. 6-37. 
124 Zie § 2 van de conclusie: ‘Het verzoek om een conclusie en diens achtergrond’. 
125 Uitspraak 202006932/3/A3, 202002668/2/A3 en 202000475/2/A3, ECLINL:RVS:2o211468. 
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waarborg is gelegen voor hun rechtsgehalte – vaak niet meer op, waardoor de 
behoefte aan de mogelijkheid van rechterlijke toetsing mede aan fundamentele 
rechtsbeginselen toeneemt. 

7. Loslaten wetgevingsprimaat: op zoek naar nieuwe checks and 
balances 

De toeslagenaffaire heeft aangetoond dat het toezicht op de uitvoerbaarheid 
van wetgeving zodanig tekort kan schieten dat rechtsstatelijke waarden in het 
gedrang komen. Dat wil niemand. De vraag is alleen of herstel van het primaat 
van de wetgever de oplossing vormt. De problemen rond de uitvoering van 
wetgeving in de kinderopvangtoeslagenaffaire staan namelijk niet op zichzelf. 

Parlementaire onderzoeken over de afgelopen dertig jaar laten een repeterend 
beeld zien van problemen rond de uitvoering van complexe beleidsinstrumen- 
tele wetgeving. We hebben dat gezien bij stelselherzieningen in de het onder-
wijs, het TBS-stelsel, de invoering van een nieuw paspoort, de aanleg van de 
Betuweroute en de Hogesnelheidslijn enz. Torenhoge politieke ambities wor-
den vaak gekoppeld aan een gebrekkige beleidsvoorbereiding, onvoldoende 
oog voor de uitvoerbaarheid van wetgeving en terkortschietende responsiviteit 
ten opzichte van kritiek vanaf de werkvloer in uitvoeringsorganisaties die vaak 
niet tijdig doordringt tot de politieke leiding van departementen. Daarnaast is er 
geringe aandacht voor verantwoording, evaluatie en nacalculatie.126 Dit zorgt 
ervoor dat keer op keer vergelijkbare fouten worden gemaakt. Zodra de situatie 
ontspoort staan er altijd wel Kamerleden vooraan om schuldigen aan te wijzen, 
maar daarbij wordt de eigen rol nog weleens vergeten. Gesproken is zelfs over 
een “inquisitiedemocratie”127, waarin door de nadruk op afrekenen van leren 
weinig terecht komt. 

Een dominantere rol voor het parlement bij het bewaken van de uitvoerbaar-
heid van wetgeving lijkt in dit kader een illusie. Niet alleen zijn Kamerleden te-
veel gefocust geraakt op controle van de regering in plaats van op de veel taaiere 
en roemloze taak van het medewetgeven, maar zelfs als dat veranderd zou 
kunnen worden heeft het parlement niet de potentie om dat goed te kunnen 
doen. Daarvoor vloeien teveel uitvoeringsregels tegenwoordig voort uit recht-
streeks werkende EU-regelgeving waarbij de bemoeienis van nationale parle-
menten hooguit indirect is, zijn er simpelweg teveel complexe beleidsinstru- 

126 Een fraai overzicht is recentelijk gegeven door de president van de Algemene Rekenkamer, 
‘Er is te veel, niet te weinig informatie’, Elsevier Weekblad 9 januari 2021. 

127 Hart 2002. 
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mentele wetten met ruime delegatiebepalingen, is het partijpolitieke landschap 
te versplinterd geraakt en is de gemiddelde zittingsduur van Kamerleden tekort 
om voldoende materiedeskundigheid en ambachtelijke vaardigheden op te 
kunnen bouwen. Daarbij ontbreekt het Kamerleden niet alleen aan tijd en be-
langstelling, maar ook aan voldoende ondersteuning om een serieuze toets uit 
te kunnen voeren op de groeiende hoeveelheid gedelegeerde bestuurswetge- 
ving op rijksniveau. 

Intussen is de verhouding tussen regering en parlement monistischer gewor-
den, waarbij Kamerleden zich steeds vaker richten op incidenten, daarover on-
ophoudelijk vragen stellen aan de regering en zich - vaak met steun van de me-
dia - vastbijten in kwesties die de potentie hebben om politieke aandacht te ge-
nereren. In deze context is het minder vreemd dat burgers, bedrijven en maat-
schappelijke organisaties waar het gaat om de bescherming van hun belangen 
de aandacht deels hebben verlegd. Zij proberen via maatschappelijke organisa-
ties invloed uit te oefenen op akkoorden die de regering sluit ter voorbereiding 
van beleid en regelgeving; zij dagen overheden uit om publieke taken uit te oe-
fenen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen128; 
zij wenden zich tot organisaties als de Nationale ombudsman indien de over-
heid hun belangen veronachtzaamd; maar steeds vaker roepen zij in een tekort-
schietende “mandaatdemocratie” ook de hulp in van de rechter. Rosanvallon 
stelt in dit verband dat: 

“burgers van het rechtsgeding resultaten verwachten waarvan zij de 
hoop hadden opgegeven die via verkiezingen te bereiken. Zo’n juridise-
ring past in het kader van een verminderd ‘reactievermogen’ van rege-
ringen tegenover de eisen van de burgers. Men verlangt des te meer dat 
regeringen nauwgezet rekenschap afleggen (het accountability-begin- 
sel), daar zijn minder lijken te luisteren naar de verwachtingen van de 
samenleving (het responsiveness-beginsel). [...] Of het nu gaat om de 
voorwaarden van rechtvaardiging, om theaterachtige vormen of om de 
relatie tot het bijzondere geval, het rechtsgeding als toetsingsprocedure 
van een handelwijze heeft zich geleidelijk aan doen gelden als een meta-
politieke vorm die, omdat hij tastbare resultaten voortbrengt, hoger 
wordt aangeslagen dan verkiezingen.”129 

De rechter lijkt zich geleidelijk een vaste plek te hebben verworven als onder-
deel van de tegendemocratie (“La contre-démocratie”), waarvan iets meer en 

128 Driessen & Boogaard & Ouden, 2019.  
129 Rosanvallon 2019, p. 82. 

83



R. VAN GESTEL

iets anders wordt verwacht dan louter een marginale toets van het handelen van 
de wetgever en het bestuur die steeds vaker en dieper in de belangen van 
burgers mengt door toegenomen regulering op gebieden als: zorg, sociale ze-
kerheid, wonen en milieu. Dit is mede het gevolg van een steeds ruimere inter-
pretatie van mensenrechten waarin positieve verplichtingen hand in hand gaan 
met afweerrechten en via de ontwikkeling van wat Leijten een gestructureerde 
proprotionaliteitstoets noemt, door de rechter wordt beoordeeld of wat de 
overheid doet ook gerechtvaardigd is. Dit zonder fundamentele rechten meer 
dan noodzakelijk te beperken om een bepaald beleidsdoel te realiseren, daarbij 
middelen te kiezen die zo min mogelijk ingrijpen in deze rechten en die even-
redig zijn met de belangen die door de overheid worden gediend.130 

Mede door het toetsingsverbod van artikel 120 Grondwet speelt de wetgever in 
formele zin vaak een geringe rol bij het afbakenen van de rechten van burgers. 
Niet alleen mogen diens wetgevingshandelingen niet aan de Grondwet worden 
getoetst, maar in de praktijk hebben we tevens gezien dat steeds meer regelge-
vende taken zijn gedelegeerd naar andere publieke en private regelgevers. 

7.1 Cutting the transmission belt 

In plaats van alle pleidooien voor herstel van het primaat van de wetgever is de 
vraag die ik wil opwerpen of we er juist niet goed aan zouden doen de band van 
het via delegatie afleiden van legitimatie vanwege de gekozen volksvertegen-
woordiging voor gedelegeerde regelgeving (deels) door te knippen en te accep-
teren dat131: 

“[I]t is simply no longer possible to govern a highly interventionist state 
solely through primary legislation.”132 

Door de structurele ongelijkheid tussen de wetgevende en de uitvoerende 
macht is het voor de kwaliteit van wetgeving misschien wel beter wanneer de 
rol van de formele wetgever wordt beperkt tot voorschriften ten aanzien van 
onderwerpen waarvoor de Grondwet een regeling bij wet eist en geen delegatie 
toelaat of die de wetgever in formele zin zich nadrukkelijk toe-eigend.133 Het 
democratische legitimatieverlies dat daardoor geleden wordt zou op drie ma-
nieren gecompenseerd kunnen worden, namelijk door: 1) invoering van een 

129 Leijten 2020. 
131 Zie reeds: Stewart 1975. 
132 Pünder 2009. 
133 Aanwijzing 2.20 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. 
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‘notice and comment procedure’ die alle bij gedelegeerde regelgeving betrokken 
burgers en (andere) belanghebbende partijen de mogelijkheid biedt om 
rechtstreeks invloed uit te oefenen op de totstandkoming van bestuurswet-
geving (input legitimacy); 2) het vastleggen van juridisch bindende algemene 
regels voor het opstellen van algemeen verbindende voorschriften niet zijnde 
wetten in formele zin (throughput legitimacy); 3) het openstellen van beroep op 
de bestuursrechter waar het gaat om het toetsen van bestuurswetgeving aan 
hoger recht en rechtsbeginselen (output legitimacy). 

7.2 Regels voor bestuurswetgeving 

De idee om bij bestuurswetgeving de afgeleide democratische legitimatie van-
wege het parlement los te laten mag op het eerste gezicht een driest plan lijken. 
Wie er echter dieper over nadenkt zal waarschijnlijk tot de conclusie komen dat 
de democratische betrokkenheid van het parlement bij gedelegeerde regelge-
ving in de praktijk vaak flinterdun is, dat hetzelfde geldt voor de invloed die 
burgers, bedrijven en belangenorganisaties hebben op de totstandkoming van 
gedelegeerde regelgeving en dat waarborgen voor de kwaliteit van deze be- 
stuurswetgeving juridisch-inhoudelijk nauwelijks verankerd zijn. 

Weliswaar kennen wij de Aanwijzingen voor de regelgeving die in acht moeten 
worden genomen door de ministers en staatssecretarissen en de onder hen res-
sorterende personen die bij de voorbereiding en vaststelling van regelingen zijn 
betrokken.134 Deze Aanwijzingen hebben echter geen externe werking en 
naleving ervan kan dan ook niet door derden worden afgedwongen. Ze zien 
bovendien ook niet op de mate waarin en wijze waarop burgers, maatschappe-
lijke organisaties en bijvoorbeeld deskundigen geraadpleegd moeten worden bij 
de totstandkoming van bestuurswetgeving.135 Tenslotte is het zo dat onze 
rijksoverheid beleid heeft waar het gaat om het uitvoeren van (Internet)-
consultaties bij de totstandkoming van regelgeving136, maar ministeries bepalen 
momenteel zelf welke voorstellen geschikt zijn voor consultatie en wat er met 
de resultaten daarvan wordt gedaan.137 

134 Aanwijzing 1.2, lid 1 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. 
135 Aanwijzing 4.44, lid 1 van de Aanwijzingen voor de regelgeving bepaalt slechts: in de 

toelichting wordt, voor zover mogelijk en relevant voor de inhoud van de regeling, vermeld 
welke externe partijen inbreng hebben geleverd bij de totstandkoming van de regeling, op 
welke wijze dat is gebeurd, wat de strekking van de inbreng was en wat er met de inbreng is 
gedaan.  

136 Kamerstukken II 2010-2011, nr. 29279. 
137 Zie daarvoor: ‘Internetconsultatie nieuwe wet- en regelgeving’, rijksoverheid.nl. 
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Waar het gaat om het vergroten van de directe participatie van burgers bij de 
totstandkoming van bestuurswetgeving is het denkbaar inspiratie op te doen bij 
de zogeheten ‘notice and comment’ bepalingen die te vinden zijn in de 
Amerikaanse Administrative Procedure Act (APA).138 Plannen voor nieuwe 
agency regulations worden daar vroegtijdig aangekondigd in het Federal 
Register.139 Dat kan overigens ook gebeuren op grond van een particulier initia-
tief. Voordat een voorgestelde regeling voor commentaar wordt voorgelegd krijgt 
de president via het Office of Information & Regulatory Affairs de mogelijkheid 
om die regels ex ante te evalueren en in sommige gevallen is ook overleg met 
andere agencies vereist en het kan ook zijn dat bepaalde stakeholders actief 
benaderd dienen te worden. Doorgaans krijgen burgers 30-60 dagen de tijd om 
commentaar te leveren. Congress en het Government Accountability Office 
hebben meestal ook 60 dagen de tijd nadat een voorgestelde regel is gepubliceerd 
in het Federal Register om deze ex ante te evalueren. In die tijd kan ook worden 
voorgesteld dat hoorzittingen gehouden dienen te worden. Het Huis van 
Afgevaardigden en de Senaat kunnen verder de President verzoeken om zijn veto 
uit te spreken over de voorgestelde regeling indien zij bezwaren hebben.140 141 
Federale rechters hebben ten slotte de bevoegdheid om deze bestuursregelgeving 
te toetsen op overeenstemming met bijzondere wetgeving, met de APA en tevens 
om te beoordelen of de regels niet ‘arbitrary and capricious’ zijn.140 

Denkbaar is om voor de Nederlandse context een procedure te ontwikkelen en 
bijvoorbeeld in de Awb op te nemen die aansluit bij de manier waarop wij ide-
aliter zouden willen dat algemene maatregelen van bestuur, ministeriële rege-
lingen, regels van zelfstandige bestuursorganen enzovoort tot stand komen voor 
wat betreft de betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties en de wijze waarop die - al dan niet actief - ingelicht worden over de 
manier waarop zij hun zienswijzen kunnen delen met het bestuur. Dit geldt 
temeer nu de regering het grote belang van consultatie en burgerparticipatie bij 
de totstandkoming van wetgeving erkend. Ten eerste zou dit bruikbare infor-
matie kunnen opleveren over het precieze probleem, het te bereiken doel en de 
mogelijke alternatieven, maar ook over de mogelijke effecten, de uitvoerbaarheid 
en de handhaafbaarheid van de regels. Ten tweede zouden meer openheid en 
consultatie ervoor kunnen zorgen dat belangen van burgers en bedrijven met 
minder invloed of kennis in beeld kunnen komen en stelt het partijen in staat om 

138 Administrative Procedure Act (APA), Pub.L. 79-404, 60 Stat. 237. 
139 APA § 553 is of central importance to U.S. administrative law; it applies both to agencies in 

executive departments and to independent agencies. 
140 Voor een samenvatting: ‘A Guide to the Rulemaking Process’, federalregisier.gov. 
141 APA §706. Zie uitgebreid daarover: Rose-Ackerman 2015/ p. 77 e.v. 
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een actieve rol te spelen bij het oplossen van problemen. Ten derde zou het de 
kans op aanvaarding en naleving van de beoogde wetgeving vergroten. Ten vierde 
zouden insprekers soms worden betrokken bij het verder uitwerken van regels 
zodat deze beter uitvoerbaar worden. Ten slotte zou transparantie het 
wetgevingsproces controleerbaarder maken, hetgeen bijdraagt aan de legitimiteit 
van het overheidsoptreden.142 

Dat het wettelijk verankeren van regels rond consultatie en participatie mis-
schien geen kwaad kan blijkt echter uit het feit dat evaluatie heeft aangetoond 
dat de oorspronkelijke doelen van het consulteren van “stakeholders”bij de tot-
standkoming van wetgeving op diverse onderdelen tot op heden niet zijn ge-
haald. Zo zouden de bekendheid met en het bereik van internetconsultatie be-
perkt zijn en klagen insprekers over het gebrek aan feedback op hun reacties en 
over het feit dat onvoldoende duidelijk is wat er met de ontvangen reacties 
wordt gedaan.143 De ervaring met agency rulemaking in de VS leert bovendien 
dat het zaak is om ervoor te zorgen dat lobbying niet de overhand krijgt en dat 
ondervertegenwoordige groepen steun krijgen om ervoor te zorgen dat ook 
hun visie wordt gehoord en met name ook met niet-commerciële belangen af-
doende rekening wordt gehouden. Dit vergt waarschijnlijk een zekere actieve 
‘outreach’van bestuurlijke regelgevers richting minder goed vertegenwoordige 
(belangen)groepen.144, 145 

7.3 Een uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure voor bestuurswetgeving 

Met Evers en De Poorter wil ik een lans breken voor het tot stand brengen van 
een nieuw hoofdstuk bestuurswetgeving in de Awb.146 Daar zijn verschillende 
redenen voor. Zo zijn de huidige normen voor het bewaken van de kwaliteit 
van (bestuurs)wetgeving versplinterd over tal van niet bindende beleidsdocu-
menten, zoals de Aanwijzingen voor de regelgeving147, het Integraal Afwe-
gingskader voor beleid en regelgeving (IAK)148, de Doenvermogentoets149 en tal 
van andere separate toetsen. 

142 Kamerstukken II 2016-2017, 33009, nr. G. 
143 Broek e.a. 2016. 
144 Hier zouden o.a. lessen geleerd kunnen worden van: Bröring & Tollenaar 2015, p. 293311. 
145 Rose-Ackerman 2015/p. 98-100. 
146 Evers & de Poorter 2021. 
147 Zie: ‘Aanwijzingen voor de regelgeving’, wetten.overheid.nl. 
148 Zie: ‘Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving’, kcwj.nl. 
149 Zie: ‘Doenvermogen: van toets naar tools’. 

https://www.wrr.nl/publicaties/publicaties/2020/09/15/doenvermogen. 
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Verder gelden deze kwaliteitsnormen ook niet altijd voor alle bestuurswetge- 
vers. Denk slechts aan de Aanwijzingen voor de regelgeving en het IAK die niet 
gelden voor regelgeving afkomstig van zelfstandige bestuursorganen. 150 Daar-
bij zijn verschillende actoren verantwoordelijk voor de toetsing van regelgeving 
aan de kwaliteitsregels, zoals de Raad van State, de Afdeling wetgevings-
kwaliteitsbeleid (Wkb) van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ad-
viescollege toetsing regeldruk en bevatten ze een mix van juridische, economi-
sche en beleidsanalystische kwaliteitscriteria waarvan onduidelijk is in hoeverre 
deze van evengrote invloed kunnen of moeten zijn op de beoordeling door de 
(bestuurs)wetgever en is al helemaal onduidelijk wat de rechter eventueel zou 
moeten met deze kwaliteitsnormen. 

Ten slotte hebben zowel interne als externe adviesorganen aangegeven dat de 
huidige wijze waarop aan kwaliteitsbeoordeling wordt gedaan op grond van deze 
normen tekortschiet. Zo heeft het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) 
onlangs een rapport gepubliceerd, waaruit blijkt dat voor het gros van de 
wetsvoorstellen geldt dat noch het lAK-toetsingsdocument, noch de toelichting 
een goed beeld geeft van de gevolgen van het wetsvoorstel in kwestie.151 De 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) gaf 
onlangs eveneens aan dat het IAK niet transparant is voor belanghebbenden, 
geen integraal deel uitmaakt van departementale besluitvormingsprocessen 
binnen de regering en te laat in het proces van beleid naar regelgeving wordt 
toegepast, terwijl ook het toezicht op de toepassing ervan in de praktijk vaak 
tekortschiet.152 

Een hoofdstuk bestuurswetgeving in de Awb zou duidelijk kunnen maken 
welke juridische minimumverplichtingen hebben te gelden voor de totstand-
koming van bestuurswetgeving. Dat geldt zowel voor wat betreft de indiening 
van zienswijzen door burgers, bedrijven en belangenorganisaties, de zorgvul-
digheidsnormen die hebben te gelden bij vergaren van relevante feiten en be-
langen, de mate waarin en wijze waarop externe adviesinstanties moeten wor-
den geraadpleegd, de motiveringseisen over informatie die in de toelichting 
wordt verwacht omtrent de keuzes die bestuurswetgevers maken, de proporti-
onaliteit van de regeling in de zin van de noodzaak van de regels gelet op hun 
geschiktheid om het gekozen beleidsdoel te realiseren, het onbreken van lich-
tere reguleringsalternatieven en de evenredigheid in termen van baten en las- 

150 Vgl. echter aanwijzing 5.10 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. 
151 Zie: ATR 2020. 
152 OECD 2020. Eerder in die zin ook al: Van Gestel 2018. 
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ten153, maar wellicht ook regels over de wijze waarop bestuurswetgeving be-
kend wordt gemaakt.154 Deels kan hiervoor worden geput uit bestaande be-
leidsdocumenten, zoals de Aanwijzingen voor de regelgeving, maar aansluiting 
kan ook worden gezocht bij de voorstellen voor een hoofdstuk regelgeving dat 
is te vinden in ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure155 en 
middels rechtsvergelijking met bijvoorbeeld de procedures voor rulemaking uit 
de Administrative Procedure Act in de VS en de discussie die gaande is in het 
Verenigd Koninkrijk over burgerparticipatie bij executive rulemaking.156 

Regelgeving voor het opstellen van bestuurswetgeving is niet enkel van belang 
voor het bieden van meer houvast aan de rechter bij toetsing van algemeen ver-
bindende voorschriften waar thans een ondoorzichtige mix geldt van excep- 
tieve toetsing aan materiële beginselen van behoorlijk bestuur (kan tot onver- 
bindenheid leiden), exceptieve toetsing aan formele beginselen (kan enkel lei-
den tot buitentoepassing laten) en rechtstreekse toetsing via de burgerlijke 
rechter (kan leiden tot onverbindendheid en schadevergoeding, maar niet tot 
een bevel om bijvoorbeeld wetgeving te wijzigen), waarbij vooral de mogelijk-
heden voor belangenorganisaties om tegen algemeen verbindende voorschrif-
ten op te komen beperkt zijn, terwijl deze organisaties juist bij uitstek geschikt 
zijn om op te komen tegen onrechtmatige bestuurswetgeving.157 Scheltema 
heeft er verder terecht op gewezen dat het ontbreken van regels voor bestuurs- 
wetgeving ons ook steeds vaker internationaal op dreigt te breken. Hij noemt 
het voorbeeld van de internationale regels op het gebied van het bankentoe- 
zicht in het kader van de Bazelafspraken, waarbij de Amerikaanse inbreng tot 
stand is gekomen via een nationale “notice and comment procedure”, terwijl de 
Nederlandse inbreng vrijwel zelfstandig door de directeur van de Nederlandse 
bank werd bepaald, waardoor inzichten van consumentenorganisaties en de 

153 Ik ontleen deze driedeling aan het EU recht. Zie: Harbo 2010. Deze spreekt over suitability, 
necessity and excessiveness. 

154 In het verleden is er bijvoorbeeld veel discussie geweest over bestuurswetgeving waarin 
wordt verwezen naar technische (normalisatie)normen waarop auteursrecht rust. 

155 Zie: ‘ReNEUL Model Rules on EU Administrative Procedure’, renual.eu. en Gjraig e.a. 
2017. In deze zin eerder ook al Evers & de Poorter 2021. 

156 Rose-Ackerman 2019. 
157 In geval van exceptieve toetsing kwalificeren belangenorganisaties in veel gevallen niet als 

belanghebbende bij de individuele beschikking over de band waarvan zij de exceptieve toets 
zouden willen uitlokken en de burgerlijke rechter, maar zolang de exceptieve 
toetsmogelijkheid voor individuele burgers open staan worden verklaart de burgerlijke 
rechter diezelfde organisaties niet onvankelijk wanneer ze de onrechtmatigheid van be- 
stuurswetgeving via een collectieve actie ex 3:305a BW willen laten toetsen. Daarover o.a.: 
Stolk 2018, p.28 en De Poorter & Qapkurt, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 
2017/3, VAR-preadvies 2017. 
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wetenschap goeddeels buiten beeld zijn gebleven.158 

7.4   Sluitstuk: de rechter als wetgevingswaakhond 

Een hoofdstuk bestuurswetgeving in de Awb, waarin niet alleen de consultatie en 
participatie van belanghebbenden en deskundigen wordt geregeld, maar ook 
maatstaven zijn neergelegd die moeten voorkomen dat de regels onuitvoerbaar 
zijn, niet naleefbaar, in strijd komen met hoger recht of ongeschreven 
rechtsbeginselen, heeft weinig zin zonder de bevoegdheid van de (bestuurs)rechter 
om algemeen verbindende voorschriften daaraan te kunnen toetsen. Ik zal hier niet 
dieper ingaan op hoe de rol van de rechter nader vorm gegeven zou kunnen 
worden, mede omdat de rol van de (bestuurs)rechter in de trias, het onderwerp is 
van preadviseurs Esser en Schuurmans en ik de mij toebemeten ruimte dan nog 
verder zou overschrijden. Niettemin moet gezegd dat de door mij voorgestelde 
nieuwe kijk op het evenwicht tussen de staatsmachten een veel actievere rol van de 
bestuursrechter als wetgevingswaakhond vergt dan we thans kennen.159 

Wat dit laatste betreft geldt dat de bestuursrechter in het door mij voorgestelde 
toetsingsmodel drie hoofdtaken dient krijgen. De eerste is dat hij op verzoek van 
belanghebbenden kan toetsen of bij de totstandkoming van bestuurswet- geving 
de Awb-normen op het gebied van het notificeren en ruimte bieden voor het 
indienen van zienswijzen in acht zijn genomen. Hierbij houdt de rechter met 
andere woorden direct toezicht op de wettelijk verankerde democratische 
spelregels bij het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften. In de 
tweede plaats zou de bestuursrechter een grotere rol krijgen bij het toetsen of het 
bestuur bij het totstandbrengen van algemeen verbindende voorschriften de 
procedurele zorgvuldigheidseisen in de Awb in acht heeft genomen, of de 
regeling proportioneel is - dat wil zeggen in beginsel geschikt om het beleidsdoel 
te kunnen realiseren, geen zwaardere maatregelen bevat dan strikt noodzakelijk 
en evenredig is qua baten en lasten - en de wettelijke motiverings- en bekend-
makingseisen in acht zijn genomen.160 Ten derde zou de bestuursrechter de 
rechtmatigheid van bestuurswetgeving moeten kunnen (blijven) toetsen op de 
overeenstemming met hoger recht en rechtsbeginselen. 

Wie denkt dat de rechter daarbij noodzakelijkerwijs teveel in het politieke vaar-
water van de executieve terecht komt wijs ik op de mogelijkheid dat de be-

158 Scheltema, 2014/28. 
159 Daarover uitgebreider: Van Gestel 2017. 
160 In meer detail Evers en De Poorter supra nr 22, p. 33 e.v. 
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stuursrechter, in navolging van het HvJEU161, een meer processule toetsing 
ontwikkelt om de “evidence base” van bestuurswetgeving te toetsen zonder 
daarbij in de innerlijke waarde en billijkheid van de regelgeving zelf te treden. 
Dit betekent in essentie dat de rechter vooral kijkt of de (bestuurs)wetgever de 
procedurele voorwaarden die alsdan in de Awb verankerd zijn in acht heeft ge-
nomen om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat deze regelgeving een juridische 
proportionaliteitstoets kan doorstaan.162 

Soms zal daarbij ook doorgekeken moeten worden naar de kwaliteit van het 
feitenonderzoek en bijvoorbeeld het empirische bewijs waarop de bestuurs- 
wetgever zich baseert bij het vaststellen van regels. Dat zal met name dienen te 
gebeuren wanneer het bestuur niet duidelijk weet te maken wat de ‘evidence- 
base’ van die regels is en dat bewijs door belanghebbenden wordt bestreden. In 
zo’n geval zal de rechter zich doorgaans echter kunnen beperken tot het ver-
langen van informatie van het bestuur omtrent de methode die het heeft gebruikt 
om feiten vast te stellen - welke deskundigen zijn bijvoorbeeld geraadpleegd en 
wat was hun opdracht? - en op welke wijze het bestuur beoordeeld of de manier 
van feitenvaststelling en bewijsvergaring waarborgt dat de doelen van de 
bestuursregelgeving worden gerealiseerd. Op dit punt kan er ongetwijfeld het 
nodig geleerd worden van de wijze waarop de rechter in de VS agency wetgeving 
toetst. In de Amerikaanse literatuur wordt in dat verband namelijk wel verdedigd 
dat kritische rechterlijke toetsing: ‘is essentially the tail that wags the regulatory 
dog’.163 

161 Lenaerts 2012, p. 3-16. 
162 Zie over de vragen die daarbij komen kijken eerder al: Van Gestel & de Poorter 2016.  
163 Pascual, Wagner & Fisher 2013. 
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 ‘Tegendemocratie’ en het Nederlandse vertegenwoordigende 
bestel 

M. Adams & R. Janse*

1. De vertegenwoordigende standaard in het staatsrecht

Ieder democratisch politiek bestel steunt op een dominant verhaal. In Neder-
land gaat dat verhaal als volgt:1 de bevolking kiest vertegenwoordigers in het 
parlement en deze zorgen er dan voor dat er een regering aantreedt die het ver-
trouwen heeft van de meerderheid van dat parlement. Vervolgens maken rege-
ring en Staten-Generaal samen wetten dat als een interpretatie van het ‘alge-
meen belang’ kan worden beschouwd: dat is datgene wat voor het Nederlandse 
volk als geheel van belang is, en loutere deelbelangen overstijgt. Bij de volgende 
verkiezingen oordelen de kiezers dan over beleid en wetgeving van de afgelo-
pen regeerperiode, en over de voornemens voor de termijn die zich aandient. 
Het contract met de regering en Staten-Generaal wordt hiermee eens in de 
ongeveer vier jaar vernieuwd. De burgermacht uit zich daarmee primair bij 
verkiezingen, om vervolgens door de overheid via wetten en regelingen in een 
voor iedereen geldend bestel te worden omgezet. Vanuit deze optiek is demo-
cratie een cyclisch proces, en de daarbij horende politieke vertegenwoordiging 
is dan intiem betrokken op verkiezingen. 

Abbé Emmanuel Joseph Sieyès was kort voor en na de Franse revolutie, hoewel 
niet de enige en ook niet de eerste, een belangrijke verdediger van deze visie.2 
Hij stelde dat indien Frankrijk als complexe en moderne samenleving één unie-
ke politieke entiteit met één ‘algemene wil’ wilde zijn, het dan moest kiezen 
voor een concept van nationale soevereiniteit. Democratie op basis van zuivere 
volkssoevereiniteit was volgens Sieyès onmogelijk in een groot en dichtbevolkt 
land als Frankrijk. Het zou slechts leiden tot versplintering in vele particuliere 
belangengroepen. Juist door de loskoppeling van volk en parlementaire verte-
genwoordigers zou de mogelijkheid ontstaan om los van particuliere belangen –  

* Maurice Adams en Ronald Janse zijn hoogleraar Encyclopedie van het recht aan respec-
tievelijk Tilburg University en de Open Universiteit. 

1 Hierover ook Adams en Witteveen 2014, p. 37 en Adams 2017, p. 2430-2437. 
2 Zie met name zijn bekende pamflet uit 1789: Qu’est-ce que le tiers etat? Sieyès opvatting over 

representatie is al te vinden in een eerder pamflet dat dateert uit 1788 (maar dat pas later 
werd gepubliceerd): Vues sur les moyens d'exécution dont les représentants de la France pour- 
ront disposer en 1789. Over de rol en betekenis van Sieyès en een nuancering van zijn ge-
dachtegoed: R. Kubben 2014, Rubinelli 2020 en Baker 1990. 
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zonder last of ruggespraak - te handelen en tot collectieve wilsvorming te komen. 
Sieyès meende bovendien dat een efficiënt parlementair bestel moest steunen op 
arbeidsdeling: de bevolking moest worden vrijgesteld van voortdurende betrok-
kenheid op de politiek (een onmogelijke taak voor de niet-specialist), en politici 
dienden te worden vrijgesteld om er zich in te specialiseren. En dit alles zou dan 
moeten worden vormgegeven door de Constitutie, waardoor deze arbeisdeling 
zou worden gelegitimeerd. 3 

Het Nederlandse parlementaire bestel steunt nog steeds in belangrijke mate op 
het ideaal en de uitgangspunten zoals hierboven geschetst. Constitutioneel wordt 
dat vooral tot uitdrukking gebracht door een samenhangende lezing van de arti-
kelen 4, 50, 54, 56, 67 lid 3 en 81 van de Grondwet, samen met de ongeschreven 
vertrouwensregel.4 De hedendaagse vertegenwoordigende parlementaire prak-
tijk kunnen we desondanks maar bezwaarlijk als een consequente toepassing van 
deze uitgangspunten duiden. Dat is niet noodzakelijk een probleem. Tussen con-
stitutionele idealen en realiteit bestaat er altijd een spanningsveld. Constituties 
belichamen in die zin wat ook wel een streefmoraal wordt genoemd.5 Het gaat 
dan om een ideaal dat aanwezig is in de publieke en morele cultuur van een sa-
menleving of groep, waarvan de voorstellingen verschillen en waaraan het prak-
tisch handelen nooit helemaal tegemoet kan komen.6 

Gezien de vele klachten die we over de staat van de parlementaire vertegen-
woordigende democratie vandaag de dag vernemen, zou je je echter kunnen 
afvragen of het constitutionele ideaal en de parlementaire realiteit inmiddels 

3 Die de burgers dan direct of indirect moesten autoriseren (pouvoir constituant). Om mis-
verstanden te vermijden: we voeren het Nederlandse constitutionele bestel hier niet terug 
tot één politiek denker. Het punt is dat Sieyès paradigmatisch uiting gaf aan een ver-
tegenwoordigende traditie die later invloedrijk is gebleken. Hij is een denker die tijd en 
plaats overstijgt. Het grondpatroon van een verkozen wetgevend orgaan met periodieke 
verkiezingen is in Nederland geïntroduceerd in de Bataafse tijd (inclusief, anders dan bij 
Sieyès, een institutionele ordening op basis van een normatief model van de trias). Zie hier-
over Kubben 2010. 

4 Het commentaar op deze bepalingen is te vinden op www.nederlandrechts- 
staat.nl/grondwet.html (onder redactie van E.M.H. Hirsch Ballin, G.J. Leenknegt en E. Janse 
de Jonge). Eventueel zou ook artikel 120 aan deze opsomming kunnen worden toegevoegd. 
Daarin krijgt immers impliciet maar zeker het vertrouwen in de parlementaire wetgever 
bevestiging. 

5 Het begrip streefmoraal (morality of aspiration) is onder juristen door Lon Fuller gemunt: 
Fuller 1969, p. 5-6. 

6 We steunen voor deze omschrijving op de definitie van een ideaal door W. van der Burg 
1998. 
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niet zover uit elkaar lopen dat het ideaal zelf utopisch is geworden. Toch ligt bij 
deze belangrijke vraag de focus van deze bijdrage niet, hoewel elementen voor 
de beantwoording daarvan onvermijdelijk aan de orde komen. Wel willen we 
reflecteren over hoe wat ook wel ‘tegendemocratie’ wordt genoemd zich weet 
te verhouden tot het vertegenwoordigende bestel in Nederland. Daartoe be-
spreken we eerst kort de uitdagingen waarmee dat bestel in Nederland wordt 
geconfronteerd, en vervolgens waar de term tegendemocratie voor staat. 
Daarmee komen we uit bij de hoofdvraag welke plaats er is voor de tegende-
mocratie in de Nederlandse staatkundige ordening en wat daar dan de legitimi-
teit van is. Die vraag beantwoorden we vanuit de perspectieven van de rechts-
staat en de democratie, met bijzondere aandacht voor vertegenwoordiging. 

2. Uitdagingen in het stelsel van vertegenwoordiging7

Hier te lande wijst iemand als Tjeenk Willink al heel wat jaren op de vertegen-
woordigende uitdagingen die rijzen door de veranderende rol die de overheid is 
gaan opnemen in de ruimte tussen politiek en samenleving.8 De belangrijkste 
oorzaak daarvoor is te vinden in de reactie op de ontzuiling, die in Nederland 
sinds de jaren zestig van de vorige eeuw heeft plaatsgevonden. Tot ver in de 
twintigste eeuw vormden hecht georganiseerde sociale verbanden, veelal steu-
nend op een gezamenlijk levensbeschouwelijk kader, het zogenaamde maat-
schappelijk middenveld. Dat middenveld vormde ook de kern van de organisatie 
van sociale arrangementen als bijvoorbeeld de gezondheidszorg (via zieken-
fondsen), volkshuisvesting (via woningcorporaties), onderwijs (op grond van 
art. 23 Grondwet). Politieke partijen fungeerden op het politiek vertegenwoor-
digende niveau als vooruitgeschoven posten van dat middenveld. Zij beheers-
ten in Den Haag de dynamiek van de staat en zorgden voor de politieke legiti-
matie ervan. 

Via de route van het zogenaamde new public management is de overheid zichzelf 
sinds de jaren negentig steeds meer als een bedrijf gaan begrijpen. De bedoeling 

7 Vragen naar het (vermeende) gebrek aan parlementaire vertegenwoordiging waren zoals 
bekend ook de directe aanleiding voor het instellen van de Staatscommissie parlementair 
stelsel (de zogenoemde ‘Commissie Remkes’). Omdat deze bijdrage niet over het verster-
ken van de parlementaire democratie als zodanig gaat, en er over de resultaten van het 
commissiewerk al voldoende is geschreven, volstaan we hier met een verwijzing naar Van 
Vugt, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2019, p. 116-132. 

8 H. Tjeenk Willink 2013. Zie ook Tjeenk Willink 2012 en 2018. Verder Dijstelbloem 2016 en 
Huyse 2014 (Huyse beschrijft voor België een aan Nederland vrijwel identieke ontwikke-
ling). Voor deze paragraaf steunen we op deze publicaties. 
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daarvan was de burger meer centraal te zetten als consument van efficiënt ge-
organiseerde dienstverlening. Maatwerk werd het devies. Om die doelstelling te 
bereiken heeft de overheid zich op afstand geplaatst, in het bijzonder door ver-
zelfstandigingen en privatisering. De Parlementaire Onderzoekscommissie 
Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten maakte in 2012 al melding 
van 186 staatsorganen die tot dan werden verzelfstandigd (ZBO’s) en van 63 
publieke diensten die werden geprivatiseerd.9 Het politiek beleid werd daarmee 
gesplitst van de uitvoering en het dagelijks beheer van de dienstverlening. De 
Haagse beleidsmakers en regelgevers zouden zich met dit alles bovendien beter 
kunnen concentreren op de principiële en politieke discussie over wat de pu-
blieke taak vermag. Dat daarmee ook kostenbesparingen in de publieke sector - 
een noodzaak volgens velen na de crisis van de jaren tachtig - zouden kunnen 
worden gerealiseerd was mooi meegenomen. 

Deze doelstellingen zijn echter nooit helemaal waargemaakt. De sturingsmo-
gelijkheden op een aanbod van wat door de burger als een publieke dienst 
wordt ervaren zijn immers beperkt, hoewel de individuele vragen die kunnen 
rijzen ten aanzien van de dienstverlening eindeloos zijn.10 En of de nagestreefde 
efficiëntie tot minder overheidsuitgaven heeft geleid is ook maar de vraag. Pri-
vatisering en verzelfstandiging blijken bovendien hand in hand te gaan met 
groeiende overheidsbemoeienis door middel van regulering.11 Dat geeft dan 
weer aanleiding tot bureaucratie, ook bij de vele toezichthouders op die verzelf-
standigde en geprivatiseerde diensten.12 

Bovendien zijn de structuren uit de verzuiling vervangen door corporatistische 
structuren: overleg tussen werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld in de SER, 
werd bepalend geacht voor maatschappelijke vrede. Maar juist daardoor paci-
ficeert het bestuurlijke karakter van de Nederlandse politiek het inhoudelijke 
debat over maatschappelijke uitdagingen vaak al voordat het in het officiële 
politieke en parlementaire domein arriveert. Vaak wordt ook doorverwezen 
naar studiegroepen of commissies, of heel snel omgebogen naar zo concreet 

9 Zie het rapport Verbinding verbroken van de Parlementaire Onderzoekscommissie  
 Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten. 
10 Zo ook Dijstelbloem 2016. 
11 Dat heeft te maken met een paradox waar Braithwaite al sinds jaar en dag op wijst: pri-

vatisering en verzelfstandiging ‘has not produced privatization and de regulation, but pri- 
vatization and regulatory growth.’ J. Braithwaite 2011, p. 409 (cursivering toegevoegd). 

12 Die zelf ook weer zijn geprivatiseerd of verzelfstandigd. 
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mogelijke oplossingen.13 In ieder geval is sinds de jaren negentig de politiek veel 
meer op afstand komen staan van zijn maatschappelijke ankers, en het is ook 
niet steeds duidelijk waar de verantwoordelijkheden zijn belegd.14 

Daarnaast is er door de opkomst van de sociale verzorgingsstaat sprake van een 
feitelijk inboeten aan macht van de volksvertegenwoordiging doordat de uitoe-
fening van de normatieve functie - door middel van kaderwetgeving, delegatie 
van de bevoegdheid tot het maken van wetgeving, toekenning van discretionai-
re bevoegdheid, de opkomst van beleidsregels - eerder via reglementaire dan 
parlementaire weg gaat. Het gaat om een proces dat al heel lang gaande is, en 
dat inmiddels ook thema’s treft die de sociale verzorgingsstaat te buiten gaat.15 
Ook zo bekeken staat er op de ‘primaire’ positie van de klassieke vertegen-
woordiging steeds meer spanning. 

Verder verdwijnt het ‘nationale’ perspectief meer en meer. Democratie, verte-
genwoordiging en de instellingen van de natiestaat werden van oudsher nauw 
met elkaar begrepen.16 Maar het nationale politieke bestel is ingebed in de 
rechtsorde van de Europese Unie, van de Raad van Europa (EVRM), en van 
andere supra- en internationale instituties. Bovendien bewaarden de lidstaten 
van de EU weliswaar hun eigen instellingen, grondwet en staatsstructuur, ge-
lijktijdig hebben zich stevige tendensen van federalisering voorgedaan. Zo is op 
economisch en monetair vlak de Unie al in verregaande mate federaal, maar op 
de domeinen defensie, veiligheid, politie, strafrecht, belastingen, sociale ze-
kerheid enz. is die dat nog lang niet; daar is intergouvernementaliteit de norm. 

13 Koenis 2008, p. 32-33. 
14 Bijvoorbeeld omdat ZBO’s weliswaar met publieke taken belast zijn maar niet hiërarchisch 

ondergeschikt aan de minister, hoewel die laatste wel met toezicht is belast en ervoor ver-
antwoordelijk. In de nog immer actuele woorden van de Parlementaire On-
derzoekscommissie: ‘Het is niet altijd duidelijk wie kan worden aangesproken op de ge-
volgen van de gemaakte keuzes. De vraag naar de resultaten van privatiseringen en ver-
zelfstandigingen voor de burger is actueel. Besluiten zijn immers genomen om het voor 
burgers beter te maken. De vraag of er voldoende rekening is gehouden met de belangen 
van burgers is daarbij evenzeer actueel.’ (Zie het rapport waarnaar in voetnoot 9 wordt 
verwezen, p. 8). 

15 De discussie over de Coronawet was er een mooi voorbeeld van: de Tweede Kamer heeft 
hard moeten vechten om de beperkingen van de bewegingsruimte van burgers niet alleen 
via AMvB (lees: door de Minister van Volksgezondheid) te doen plaatsvinden. 

16 Samen met veel van wat daarmee samenhangt: zo worden de definitie van burgerschap, 
ideeën over zelfbestuur en de rol van politieke partijen, verantwoording afleggen en trans-
parantie, en het maken van beleid en wetgeving, immers sterk geassocieerd met de instel-
lingen van de natiestaat, met de verkozen vertegenwoordiging aan de top van de hiërarchie. 
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In ieder geval, de lidstaten zijn ‘not fully sovereign states’ geworden; er is sprake 
van gedeelde of gefragmenteerde soevereiniteit, van een meergelaagde en ver-
strengelde rechtsorde die niet steeds kan worden herleid tot één gouver-
nementele beslisstructuur, en waarbij bevoegdheden nu eens door de lidstaten, 
dan weer door de EU en soms gezamenlijk worden uitgeoefend. 

Samenvattend zouden we kunnen zeggen dat we in een wereld leven waarin 
een veelheid van assemblagelijnen instaan voor de fabricage van politieke en 
regulerende beslissingen.17 Complexiteit is als gevolg van decentralisering, pri-
vatisering, fragmentering en Europeanisering de norm geworden, en de 
(bij)sturende mogelijkheden van diegenen die worden geacht het volk te verte-
genwoordigen, prominent het parlement en regering dus, zijn over de jaren 
eigenlijk alleen maar beperkter geworden. Het ideaal van collectieve wilsvor-
ming door middel van vertegenwoordiging is welhaast utopisch geworden. En 
bovendien valt het ‘volk’, zoals het zich manifesteert in een vertegenwoordi-
gend orgaan, momenteel uiteen in een veelheid van groeperingen met dikwijls 
uiterst tegengestelde belangen, meningen, idealen en doelstellingen. De laatste 
jaren komt daarbij dat in een steeds gefragmenteerder politiek landschap - ge-
volg van een steeds meer verdeelde samenleving - een regeerakkoord kan wor-
den voortgebracht dat erg sterk kan afwijken van de verkiezingsprogramma’s 
en -retoriek, maar waar burgers zich bij het uitbrengen van hun stem wel door 
hebben laten leiden. Desondanks fungeert het ideaal van de vertegenwoordi-
gende democratie, en de wijze waarop de band tussen bevolking en politiek 
daarin functioneert, als de toetssteen van het democratisch functioneren van de 
samenleving.18 De kritiek op die situatie is dan ook fors: de ervaring van poli-
tieke vertegenwoordiging bij de burger wordt door de vermelde ontwikkelin-
gen immers behoorlijk gefrustreerd. 

3. Wat is tegendemocratie? 

W aar staat het begrip tegendemocratie voor, en kan de opkomst ervan worden 
gekoppeld aan de in de vorige paragraaf beschreven ontwikkelingen? 

Het begrip tegendemocratie is afkomstig uit de politieke theorie en is promi-
nent gemunt door Pierre Rosanvallon, op wiens werk we ons hier concentre-
ren, en die de zojuist gestelde vraag van een positief antwoord voorziet.19  

17 Huyse 2014, p. 21. 
18  Aldus ook Deschouwer 2003, p. 34. 
19 Zie hierover Rosanvallon 2006 en 2008. Zie ook de partiele Nederlandstalige verzameling 
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Rosanvallon gaat immers op zoek naar alternatieve manieren om de betekenis 
van politieke vertegenwoordiging te begrijpen, vooral door rekening te houden 
met de dynamische reacties van de samenleving op de ervaren dysfuncties van de 
gangbare parlementaire organen. Hij stelt dat als gevolg van grote maatschap-
pelijke verdeeldheid en complexiteit de democratie een nieuwe gedaante krijgt, en 
laat zien dat de democratische orde zich steeds meer organiseert als een vorm van 
wat hij georganiseerd wantrouwen noemt: een geheel van bewegingen, denk-
beelden en stromingen die de officiële structuren onder druk zetten. Rosanval- 
lon noemt dit dus tegendemocratie. Hij beschouwt deze tegenmachten echter 
niet als het tegenovergestelde van, of een alternatief voor, de vertegenwoordi-
gende democratie, maar als onderdeel van een systeem dat ook de vertegenwoor-
digende democratie omvat. De tegendemocratie heeft in ieder geval minstens drie 
dimensies, en concentreert zich vooral, hoewel niet exclusief, op de output van 
het reguliere vertegenwoordigende proces (wetten en beleid). 

Het gaat in de eerste plaats om min of meer geïnstitutionaliseerd toezicht op de 
parlementaire en bestuurlijke organen door organisaties die waakzaam zijn op 
machtsmisbruik of haperend beleid. Rosanvallon constateert dat periodieke ver-
kiezingen, hoe belangrijk ook, onvoldoende verzekeren dat wetgeving en beleid 
in overeenstemming zijn met de opvattingen van burgers. Daardoor ontstaan 
vormen van toezicht op het parlement en de regering, tegenmachten, die druk uit 
oefenen op vertegenwoordigers in de periode tussen de verkiezingen. Denk aan 
mechanismen en instituties om de handelingen van het parlement en de regering 
te monitoren, onderzoeken en evalueren. Deze mechanismen en instituties heb-
ben drie kenmerken: ze zijn permanent, ze kunnen worden uitgeoefend door 
organisaties of individuen, en ze vergroten de macht van de samenleving om 
overheidsbeleid te beïnvloeden. Sommige think tanks, audits en evaluaties, om-
budspersonen, Raden van State, rekenkamers en sociaal-economische raden, 
universiteiten, kunnen ter zake functioneel zijn. Of kwaliteitsvolle journalistiek! 
Belangrijk is de onafhankelijkheid van de betrokken instituties. 

De tegendemocratie wordt in de tweede plaats gevoed en gekenmerkt door de 
juridisering van maatschappelijke conflicten en van het politieke proces. Burgers 
wenden zich tot de rechter in hun verzet tegen politiek en bestuur, en worden 
daarin gesteund door de groei van bijvoorbeeld het bestuursrecht. Maar ze 
worden ook geholpen door een steeds creatiever opererende rechter zelf, die 
ook andere dan bestuursrechtelijke middelen hanteert om de overheid op taak 

van zijn werk: Rosanvallon 2019, waarnaar we hier vooral naar verwijzen. Zie over Rosan-
vallon tevens W.J. Witteveen 2013, p. 377-385. 
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en plicht te wijzen. Als voorbeeld liggen de klimaatcasus die de voorbije jaren 
bij de rechter zijn gepasseerd voor de hand. Ook hier is de onafhankelijkheid 
van de betrokken instituties van belang, en tevens de onpartijdigheid. Burgers 
vinden de weg naar de rechter aantrekkelijk omdat ze daar naar hun oordeel in 
vergelijking tot de gang naar de stembus concrete resultaten kunnen boeken. 

De derde dimensie betreft de situatie waarin de soevereiniteit van het volk zich 
steeds meer manifesteert als een hindermacht, als een vorm van gemobiliseerd 
wantrouwen. Het is misschien wel de meest opvallende dimensie van de tegen- 
democratie, een waar wij ons in deze bijdrage ook op concentreren. Die hin-
dermacht neemt vaak de vorm aan van waakzaam optreden door burgers (of 
organisaties van burgers): die maken als quasi-verkozen volksvertegenwoordi-
gers ontwikkelingen bespreekbaar en bekritiseerbaar, zodat er verzet tegen kan 
worden georganiseerd. Vaak staat er niet zozeer de positieve volkswil in cen-
traal, maar vooral wat het volk niet wil. Positief geformuleerd zou men dat civil 
society kunnen noemen. Het gaat om de tegenstem, die overigens vaak partijdig 
is en zich veelal richt op één of enkele vraagstuk(ken): Occupy, burgerjuries, 
Stichting Wakker Dier, NGO’s, GeenStijl/Peil, de Clara Wichmann Stichting, 
de Stichting Werkgroep Behoud de Peel, de Nederlandse Niet-rokersverenging, 
et cetera. We vermoeden dat sommige volksvertegenwoordigers zich ook als 
onderdeel van deze hindermacht beschouwen: dan komt de tegendruk van 
binnenuit. De opkomst van opiniepeilingen past eveneens in dit beeld. Maar 
ook referenda, zoals het raadgevend referendum over het associatieverdrag 
tussen de EU en de Oekraïne, zouden hier kunnen passen. Dat had veel van een 
hindermacht: werd het door de initiatiefnemers immers niet vooral gehanteerd 
om als breekijzer ten aanzien van de gevestigde ‘polderpolitieke’ orde te funge-
ren? Dat veel van de bevoegdheden over dat associatieverdrag niet bij Neder-
land maar bij de Europese Unie liggen, doet vanuit dit perspectief dan niet ter 
zake. Onafhankelijkheid of onpartijdigheid is in ieder geval niet noodzakelijk 
het meest belangrijke kenmerk van deze hindermacht, en meestal manifesteert 
het volk zich hier als een losse niet-geïnstitutionaliseerde combinatie van de 
voorgaande dimensies: als toezichthouder of controleur, aanklager en rechter 
(controleren, hinderen en oordelen). Veel van de hiergenoemde organisaties 
zetten ook daadwerkelijk de gang naar de rechter. 

Deze onoverzichtelijke dynamische ontwikkeling kan op vele verschillende 
manieren waargenomen of geïnterpreteerd worden. Maar in ieder geval biedt 
die aanknopingspunten voor een cultuurvriendelijke analyse: eigenlijk is er geen 
reden tot pessimisme over de staat van onze democratie, want de burger wordt 
wel degelijk op een politiek relevante wijze vertegenwoordigd, al is het dan niet 
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ook kunnen zeggen dat de trias politica zich aan het ontwikkelen is tot een mul-
tiple politica. Het is een erkenning van de dynamiek tussen grensoverschrijding 
en grensbewaking, aan de zijde van enerzijds besturende en rechtsvormende 
organen en anderzijds van de hindermacht die claimt de belangen van burgers 
te dienen. Een manier om hedendaagse controle van macht te begrijpen, ook 
buiten de officiële structuren om; een manier waarin verkiezingen niet nood-
zakelijk een legitimerende functie vervullen. 

4. Is tegendemocratie per definitie legitiem? 

Daarmee lijkt het een uitgemaakte zaak dat tegendemocratie wenselijk is. Wat is 
erop tegen dat burgers zich actief met politiek bemoeien en dat volksverte-
genwoordigers en bestuurders zich niet alleen bij periodieke verkiezingen 
moeten verantwoorden maar voortdurend onder druk staan zich zo goed mo-
gelijk van hun taak te kwijten? We kunnen er toch geen bezwaar tegen hebben 
dat burgers en organisaties meer en meer gebruik maken van hun politieke 
grondrechten om hun ongenoegen over het overheidsbeleid te uiten, en van het 
burgerlijk recht (zie artikel 3:305a BW) om tegen diezelfde overheid ‘strategisch’ 
te procederen? 

Het begrip tegendemocratie heeft op het eerste gezicht een uitgesproken nor-
matieve lading. Dat blijkt al uit de definitie: tegendemocratie heeft tot doel ‘erop 
toe te zien dat de gekozen macht haar beloften nakomt en middelen te vinden 
die het mogelijk maken bij de uitgangseis te blijven, namelijk het algemeen wel-
zijn te dienen’.22 Met andere woorden, onder tegendemocratie vallen alleen 
politieke krachten die gericht zijn op het algemeen welzijn. Het blijkt ook uit 
Rosanvallon’s kwalificatie van de tegendemocratie als de steunpilaar van de 
vertegenwoordigende democratie. Zij is er niet op gericht deze te verzwakken, 
laat staan af te schaffen, maar beoogt juist ‘de effecten ervan te verlengen en uit 
te breiden; zij vormt er de steunbeer van’.23 De tegendemocratie is niet tegen 
maar juist vóór de vertegenwoordigende democratie. De tegendemocratie 
vormt ‘één geheel met de wettige democratische instituties’.24 Daarmee bezit 
tegendemocratie per definitie een van de vertegenwoordigende democratie af-
geleide legitimiteit. Als de vertegenwoordigende democratie legitiem is, dan is 
tegendemocratie dat ook. 

22 Rosanvallon 2019, p. 75. 
23    Rosanvallon 2019, p. 76. 
24    Rosanvallon 2019, p. 76. 
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21 Rosanvallon 2019, p. 75. 
22 Rosanvallon 2019, p. 76. 
23 Rosanvallon 2019, p. 76. 
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Toch is terughoudendheid geboden. Om te beginnen geeft Rosanvallon inhou-
delijke noch procedurele criteria om te bepalen wat het algemeen belang of wel-
zijn is of wanneer politieke krachten gericht zijn op versterking van de ver-
tegenwoordigende democratie. Dit terwijl begrippen als ‘algemeen welzijn’ en 
‘democratie’ klassieke voorbeelden zijn van ‘essentially contested concepts’24: er is 
niet alleen discussie over wat de grijze gebieden zijn van deze begrippen maar ook 
over wat ze in de kern van de zaak betekenen. Daarom kan het begrip tegende-
mocratie niet fungeren als rechtvaardiging voor de praktijken die het beschrijft. 

Tegendemocratie is veeleer een politiek-sociologisch begrip. Het benoemt en 
toont de onderlinge samenhang van het politieke krachtenveld dat zich bevindt 
buiten het parlementaire stelsel. Het is ook een empirisch begrip, bedoeld om het 
heden en de geschiedenis te beschrijven. ‘Het doel van La contre-démocratie is (...) 
uitingen van wantrouwen te begrijpen in een globaal kader, dat er op een duide-
lijke en samenhangende manier de diepste kenmerken van situeert, met andere 
woorden: ze te begrijpen als politiek een systeem vormend’.25 Dit blijkt eens te-
meer wanneer Rosanvallon aangeeft dat tegendemocratie een schaduwzijde 
heeft. Tegendemocratie kan gericht zijn op deelbelangen in plaats van het alge-
meen belang. Zij is dan niet gericht op een ‘collectief voorstel’ maar op de frag-
mentatie en afbraak van de vertegenwoordigende democratie. Dergelijke vormen 
van tegendemocratie hebben ‘een gebrekkig globaal begrip van de problemen die 
verbonden zijn met de inrichting van een gemeenschappelijke wereld’.26 Ze zijn 
daardoor ‘onpolitiek’, want ‘er is geen politiek als de handelingen niet in eenzelfde 
verhaal kunnen worden geplaatst en niet op één publiek toneel kunnen worden 
opgevoerd’. 27  Deze onpolitieke tegendemocratie ziet Rosanvallon bij uitstek 
terug in het populisme, een ‘pathologische vorm van tegendemocratie’.28 Waar 
het toezicht van de gezonde tegendemocratie de bewegingen van gekozen mach-
ten kritisch volgt, is het populisme er voortdurend en dwangmatig op uit gekozen 
machten te brandmerken en weg te zetten als volksvijanden. Waar hindermach-
ten blokkades opwerpen tegen bepaalde initiatieven van de gekozen machten, is 
het populisme erop uit de gekozen machten zélf eruit te gooien. Waar het volk als 
rechter verantwoording eist van gekozen machten, ziet het populisme de gekozen 
machten, en marginale groepen zoals immigranten, als criminelen die gestraft, 
onderdrukt en gestigmatiseerd moeten worden. 

24 Gallie 1956-57, p. 167-220. 
25 Rosanvallon 2019, p. 74. 
26 Rosanvallon 2019, p. 86. 
27 Rosanvallon 2019, p. 87. 
28 Rosanvallon 2019, p. 145-157. 
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Op deze duiding van het populisme valt het nodige af te dingen. Maar in ieder 
geval zwakt Rosanvallon, door gezonde (politieke) van ongezonde (onpoli-
tieke) tegendemocratie te onderscheiden, de normatief gekleurde definitie van 
tegendemocratie weer af of doet hij die eigenlijk teniet.29 Ongezonde tegende- 
mocratie is immers niet gericht op wat eerder als kenmerk van tegendemocra- 
tie naar voren werd gebracht: het algemeen welzijn. Tegen deze achtergrond 
verklaart hij overigens ook de titel van zijn boek Le contre-démocratie: ‘De sto-
rende klank [van ‘het a priori stuitende neologisme tegendemocratie] maakt het 
namelijk mogelijk het accent te leggen op de dubbelzinnigheid van de prak-
tijken van wantrouwen. Terwijl ze een heilzame burgerlijke waakzaamheid be-
vloeien en er op die manier aan bijdragen dat de machten meer aandacht heb-
ben voor de maatschappelijke eisen, kunnen ze soms ook destructieve krachten 
van zwartmaken en loochenen voeden. De tegendemocratie versterkt niet al-
leen, zij kan ook tegenspreken’.30 

Waarschijnlijk doet het hier door Rosanvallon wat terloops geïntroduceerde 
onderscheid tussen activiteiten en gevolgen eigenlijk het beste recht aan de be-
tekenis van het begrip tegendemocratie: tegendemocratie bestaat uit drie vor-
men van handelen - hinderen, controleren, beoordelen - die al dan niet de ver-
tegenwoordigende democratie versterken.31 Met andere woorden, tegendemo- 
cratie is een empirisch verschijnsel dat vanuit normatief perspectief twee ver-
schillende typen gevolgen heeft: versterking en ondermijning van de vertegen-
woordigende democratie en het algemeen welzijn. De vraag blijft daarbij ove-
rigens op basis van welke criteria die normatieve betekenis kan worden vastge-
steld. Hoe dat ook zij, Rosanvallon’s belangstelling gaat primair uit naar tegen- 
democratie met een constructief gevolg, bezien vanuit het perspectief van de 
vertegenwoordigende democratie. Laten we hem hierin volgen. 

5. Waarom tegendemocratie? 

Maar niet meteen. De vraag is namelijk waarom de vertegenwoordigende de-
mocratie het meest geschikte perspectief is voor de normatieve beoordeling van 
wat Rosanvallon tegendemocratie noemt. Vormen de rechtsstaat of funda-
mentele rechten - om het maar even bij hele grote woorden te laten - niet een 

29 Opvallend is ook dat Rosanvallon’s definitie van politiek tot gevolg heeft dat de onzichtbare 
activiteiten van allerlei maatschappelijke organisaties die opkomen voor deelbelangen - 
lobbyen, onderhandelingen achter gesloten deuren - buiten de politiek vallen. 

30 Rosanvallon 2019, p. 87. 
31 Rosanvallon 2019, p. 86. 
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geschikter perspectief voor de beoordeling van het controleren, hinderen en 
beoordelen dat Rosanvallon beschrijft, zeker wanneer het gaat om toezicht of 
strategisch procederen in het algemeen belang, public interest litigation? 

Rosanvallon maakt een onderscheid tussen twee vormen van wantrouwen tegen 
de vertegenwoordigende democratie: het liberale en het democratische.32 Het 
liberale wantrouwen is de vrees dat democratisch gekozen meerderheden hun 
macht misbruiken en de rechten van individuen en minderheden onvoldoende 
respecteren. Het stamt uit de tijd van de democratische revoluties van de acht-
tiende eeuw en leidde tot (pleidooien voor) het instellen van checks and balances 
en de constitutionele en later internationaalrechtelijke bescherming van funda-
mentele rechten. De kernwaarden hier zijn de rechtsstaat en fundamentele rech-
ten. Het democratische wantrouwen is de vrees dat volksvertegenwoordigers niet 
doen wat ze beloofd hebben voorafgaand aan de verkiezingen. 

Rosanvallon ziet tegendemocratie als uiting van, en antwoord op, de tweede 
vorm van wantrouwen. De eerste vorm van wantrouwen werd volgens hem na-
melijk geadresseerd in constituties en internationale verdragen. Daarmee krijgt 
het antwoord op deze liberale vorm van wantrouwen een uitsluitend institutio-
neel en juridisch karakter (Rosanvallon benadrukt dit ook). Zij heeft geen pen-
dant in maatschappelijke bewegingen. Verschillende krachten die Rosanvallon 
duidt als uitingen van democratisch wantrouwen, kunnen echter evengoed wor-
den beschouwd als uitingen van liberaal wantrouwen. De stichtingen achter 
rechtszaken als Urgenda, rookverbod, SGP en avondklok zijn voorbeelden: zo-
wel door de organisaties zelf als door sommige waarnemers zijn deze zaken niet 
(alleen) geduid in termen van het bestuur dat gehouden wordt aan de verkie-
zingsopdracht om het algemeen belang te dienen, maar ook in termen van het 
bestuur dat gehouden wordt aan het geldende recht en de bescherming van fun-
damentele rechten. Zoals er een maatschappelijk krachtenveld ten behoeve van 
de democratie is buiten het parlementaire stelsel, zo ook is er een maatschappelijk 
krachtenveld ten behoeve van de rechtsstaat en de bescherming van fundamente-
le rechten buiten juridische regelingen en instituties zoals de rechtspraak. Net 
zomin als de democratie gegarandeerd wordt door verkiezingen en de formali-
teiten van de vertegenwoordigende democratie, worden rechtsstaat en funda-
mentele rechten gegarandeerd door een stelsel van rechtsbescherming, constitu-
tioneel verankerde fundamentele rechten enz. Behalve de tegendemocratie is er 
ook een tegenrechtsstaat, om het vocabulaire maar even aan te houden. 

32 Rosanvallon 2019, p. 74-75. 
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Misschien is dit voor Rosanvallon slechts een kwestie van naamgeving: in ab- 
stracto kun je zeggen dat fundamentele rechten en de rechtsstaat onderdeel zijn 
van het algemeen belang en dat gekozen machten ook deze onderdelen van het 
algemeen belang moeten dienen. Maar het maakt wel verschil voor de normatieve 
beoordeling van tegendemocratie. Als tegendemocratie wordt beoordeeld vanuit 
het perspectief van de vertegenwoordigende democratie, dan is bijvoorbeeld 
gelijke participatie een belangrijk criterium. Aan het algemeen kiesrecht ligt im-
mers het beginsel ten grondslag dat alle burgers invloed moeten kunnen uitoefe-
nen op politieke besluitvorming. De vertegenwoordigende democratie is niet 
alleen regering voor het volk, maar ook door het volk. Vragen die dan gesteld 
moeten worden, zijn: wie vertegenwoordigt de tegendemocratie eigenlijk? Heb-
ben burgers gelijke toegang tot de drie vormen van tegendemocratie? Wordt 
gegarandeerd (wie? hoe?) dat de indirecte macht van de tegendemocratie zodanig 
wordt beoordeeld en afgewogen dat het algemeen belang in plaats van een deel-
belang prevaleert? Bij de rechtsstaat speelt dit beginsel van gelijke participatie 
nauwelijks een rol: de rechtsstaat moet er voor alle burgers zijn maar berust niet 
op het beginsel dat voor alle burgers een actieve rol is weggelegd. 

We denken dat de door Rosanvallon beschreven politieke krachten beter be-
oordeeld kunnen worden vanuit een ruimer normatief perspectief. Niet alleen 
de beginselen van de vertegenwoordigende democratie, maar ook die van 
rechtsstaat en fundamentele rechten zijn motieven voor, en ondervinden ge-
volgen van, de inzet van de politieke krachten van hinderen, controleren en 
oordelen. 

Omwille van de omvang van dit preadvies volgen we nu echter Rosanvallon en 
gaan we ervan uit dat (gezonde) tegendemocratie vanuit de waarden van de ver-
tegenwoordigende democratie moet worden beoordeeld. We maken daarover 
twee opmerkingen. 

6. Tegendemocratie en vertegenwoordiging 

Het is geen uitgemaakte zaak dat deelname aan de politiek van zoveel mogelijk 
burgers mogelijk en wenselijk is. Volgens de theorie van het democratisch eli-
tisme, waarvan Joseph Schumpeter een van de belangrijkste representanten zo 
niet de grondlegger was, is slechts een beperkt deel van het electoraat vol-
doende geïnformeerd en geïnteresseerd om het actieve en passieve kiesrecht uit 
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te kunnen en willen oefenen.33 Een laag niveau van politieke participatie is bo-
vendien bevorderlijk voor de stabiliteit van het politieke stelsel en de kwaliteit 
van de besluitvorming. De vertegenwoordigende democratie is meer een rege-
ring voor dan door het volk. Het draagvlak voor deze theorie is nagenoeg ver-
dwenen. Zorgen over feitelijke politieke participatie zijn er nog steeds volop, 
maar de stelling dat een elite van goed geïnformeerde, mondige burgers de 
dienst behoort uit te maken, en de zaken maar moet waarnemen voor alle an-
dere burgers, kan sinds de jaren ’60 niet meer op steun rekenen. 

Integendeel, het onomstreden uitgangspunt is dat politieke participatie van zo-
veel mogelijk burgers wenselijk is en dat de vertegenwoordigende democratie 
evenzeer een regering voor het volk als door het volk moet zijn. Voor dit stand-
punt zijn allerlei redenen aan te voeren met een meer of minder idealistisch ge- 
halte.34 Politieke participatie draagt eraan bij dat alle burgers hun belangen naar 
voren brengen en invloed uitoefenen op politieke besluitvorming; maakt dat 
politieke besluitvorming op een zo groot mogelijk draagvlak kan rekenen, want 
ook degenen die het minderheidsstandpunt in hebben genomen, zijn tenminste 
in de gelegenheid geweest hun standpunt kenbaar te maken, en op andere on-
derwerpen kunnen zij zich weer in de meerderheid bevinden; veronderstelt dat 
burgers een zo ruim mogelijke individuele vrijheid hebben, bijvoorbeeld op het 
terrein van de uitingsvrijheid en het recht op vereniging en vergadering; voor-
komt dat burgers zich afkeren van de democratie en gevoelig zijn voor al dan 
niet quasi-democratische autoritaire regeringsvormen; draagt bij tot de vergro-
ting van kennis, vaardigheden en eigenwaarde van burgers die in andere poli-
tieke stelsels niet of nauwelijks aangeboord en aangesproken worden: actief 
burgerschap heeft, dit is het republikeinse perspectief, een intrinsieke waarde. 

Overigens bestaat er, naast het model van de burger als politiek dier, ook een 
minder verheven en minder veeleisend democratisch burgerschapsmodel, dat 
van de monitorende burger, de burger-nachtwaker.35 Deze gaat inderdaad eens 
in de vier jaar naar het stemlokaal en bemoeit zich verder liefst zo weinig mo-
gelijk met politiek, behalve wanneer keuzes op het spel staan die voor hem echt 
belangrijk zijn, dan wil hij kunnen ingrijpen middels bijvoorbeeld een referen-

33 Schumpeter 1942. Ook volgens de in de inleiding aangehaalde Sieyès was het weergeven van 
de nationale wil slechts weggelegd voor diegenen die daarvoor zowel de vereiste opleiding 
en tijd als 'verlichting' genoten. 

34 Samengevat en besproken in Dahl 1998, p. 35-82. 
35 De tweedeling van burgerschapsmodellen wordt kort besproken in M. Kranendonk e.a, p. 

19-20. De auteurs baseren zich op M. Schudson 1998 en Dekker en Hooghe 2003. 
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dum. Het spreekt voor zich dat het laatste, zojuist genoemde voordeel van po-
litieke participatie, het republikeinse perspectief van politieke participatie als 
zelfverwezenlijking, niet aansluit bij dit model van de monitorende burger. 

Hoe dan ook, vanuit beide burgerschapsmodellen van politieke participatie is 
tegendemocratie een positieve ontwikkeling. De burger als politiek dier heeft 
extra mogelijkheden om politiek actief te zijn, de monitorende burger heeft ex-
tra mogelijkheden om op de rem te trappen wanneer politieke besluitvorming 
dreigt te ontsporen. Deze kansen van tegendemocratie liggen overigens niet 
alleen buiten, maar ook in de schaduw van het parlementaire stelsel, bijvoor-
beeld door gebruikmaking van de mogelijkheid van referenda of het demon- 
stratierecht. Tegendemocratie vormt daarmee ook een alternatief voor politieke 
partijen, kerken, vakbonden en andere brede politieke en maatschappelijke 
bewegingen die hun ledenaantallen zagen slinken en hun rol als kanaal voor 
politieke participatie zagen verzwakken. Ook initiatieven van deliberatieve 
democratie (internetconsultatie, burgerforum) zijn tot dusver mondjesmaat in 
staat gebleken om burgers actief te betrekken bij politieke besluitvorming. 

De vraag is echter of tegendemocratie een oplossing biedt voor wat momenteel 
wordt gezien als het grootste probleem van politieke participatie: het feit dat 
vooral burgers die alleen lager of middelbaar onderwijs (vmbo, mulo, mavo) 
hebben gevolgd, en ook burgers die alleen hoger voortgezet onderwijs (havo, 
vwo) en/of middelbaar onderwijs (mbo) hebben genoten, aanzienlijk minder 
politieke invloed hebben dan hoogopgeleiden. 36  Deze diplomademocratie 
wordt veroorzaakt door verschillende factoren: een verhoudingsgewijs grote 
daling van laagst opgeleiden bij verkiezingen; de sterke oververtegenwoordi-
ging van hoog opgeleiden in de Tweede Kamer die, is de aanname, onvol-
doende rekening houden met de belangen van laag opgeleiden;37 de transfor- 
matie van politieke partijen van brede politieke bewegingen in kartel- of kader- 
partijen van hoogopgeleide professionals.38 De aanname is dat hoger opgelei-
den op belangrijke punten andere opvattingen en belangen hebben dan lager 
opgeleiden en dat ze deze belangen verwaarlozen. Hoewel dit laatste - de be-
wuste of onbewuste veronachtzaming - moeilijk bewijsbaar is, gelden het refe-
rendum over de Europese grondwet van 2005 en het Oekraïne-referendum van 

36 Ook de Staatscommissie Parlementair stelsel zette stevig op deze uitdaging in. 
37 In de huidige Tweede Kamer zijn 77% van de leden universitair opgeleid, 16% hoger op-

geleid en 7% middelbaar opgeleid. Zie www.parlement.com/id/vlfkldqdjwmw/samen- stel-
ling_tweede_kamer_na_de. 

38 Bovens en Wille 2011. 
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2016 als bliksemschichten die helder licht wierpen op het verschil tussen de op-
vattingen en belangen van hoog- en laagopgeleiden over Europese eenwording. 
De toeslagenaffaire kan misschien ook als voorbeeld worden gezien, al moet 
daaraan worden toegevoegd dat het parlement deze affaire, na de aanvankelijke 
blindheid voor duidelijke signalen, uiteindelijk zelf blootlegde. Los van het be-
lang van evenredige vertegenwoordiging wordt de gebrekkige politieke parti-
cipatie van laagopgeleiden ook om andere redenen als onwenselijk gezien, met 
name het gevaar dat het draagvlak afbrokkelt voor politieke besluiten en voor 
het stelsel van de vertegenwoordigende democratie. 

Is tegendemocratie, zoals door Rosanvallon begrepen, een remedie voor de di- 
plomademocratie die het stelsel van de vertegenwoordigende democratie be-
heerst? Hooguit in beperkte mate. Bij het Oekraïne-referendum, waarschijnlijk 
het meest éclatante voorbeeld uit het afgelopen decennium waarbij gekozen 
vertegenwoordigers hardhandig tot de orde werden geroepen, bleek dat hoog-
opgeleiden duidelijk anders stemden dan laagopgeleiden: 64.5% (hbo en uni-
versiteit) respectievelijk 40,9 (havo-vwo) en 25 % (basisonderwijs) stemde voor 
het verdrag.39 Ook de motieven om voor of tegen te stemmen lieten duidelijke 
verschillen zien: 37.7% van de voorstemmers kozen voor de Oekraïense bevol-
king, 21% zag economische voordelen en 6.7 % gaf aan de EU te willen steunen. 
Bij de tegenstemmers vreesde 34.1% corruptie in de Oekraïne, gaf 16.6% aan 
bang te zijn voor lidmaatschap van de EU en wilde 7.5% afkeer van de EU laten 
blijken. De opkomst bij het referendum was 32,28%, waarbij opvallend was dat 
de hbo’ers het vaakst hadden gestemd (37%) terwijl de laagst opgeleiden (23%) 
en universitair geschoolden (31%) betrekkelijk weinig stemden.40 Het Oekra- 
ine-referendum is dus een duidelijk voorbeeld van de diplomademocratie in de 
zin dat de opvattingen van lager en hoger opgeleiden sterk uiteenlopen. Het is 
ook een duidelijk voorbeeld van hindermacht: de bevolking sprak een veto uit 
tegen regering en parlement. Maar dat dit referendum duidelijk laat zien dat 
tegendemocratie de politieke participatie van laagopgeleiden verbetert, is geen 
conclusie die op basis van de cijfers kan worden getrokken, ook al strookte de 
uitkomst met hun opvattingen. 

Los van dit voorbeeld zijn er aanwijzingen dat tegendemocratie de dominantie 
van hoger opgeleiden juist duidelijk kan versterken ten koste van lager opgelei-
den. Een auteur als Jeffrey Green, die net als Rosanvallon op alternatieve wijze 

39 Jacobs 2016, p. 16. 
40 Jacobs 2016, p. 38. 
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naar politieke vertegenwoordiging kijkt41, benadrukt dit eveneens.42 Ook Green 
constateert dat verkozen politici niet de wil van het volk uitvoeren. Hij constateert 
tevens dat dit ook nooit het geval zal zijn, en dat politieke representatie ook een 
vorm van wishful thinking is. Maar hij zegt ook dat elites in de kaart worden ge-
speeld, omdat de hoogopgeleide mondige burger als uitgangspunt wordt geno-
men van heel wat politieke theorie en praktijk. Vandaar ook de wijze waarop hij 
de burger in zijn werk positioneert: in de gangbare opvatting over de vertegen-
woordigende democratie staat de vocale burger centraal, niet de loerende of, in de 
terminologie van Green, de oculaire. Die laatste is de burger die er het zijne van 
denkt maar zich nauwelijks laat horen en ook vaak niet gaat stemmen. Bij deze 
burger ligt de aandacht van Green. Hij komt tot de conclusie dat het potentieel 
van het gangbare vocale vertegenwoordigende model onrealistisch is (hoezo zou 
de burger actief zijn, dat is voor de meesten toch niet weggelegd?), onprecies 
(alleen de vocale burger weet de politieke agenda te mobiliseren!), en verbloe-
mend (de vertegenwoordigende democratie laat de gedachte dat een heel deel van 
de burgers feitelijk niet wordt vertegenwoordigd nu eenmaal niet toe).43 

De inzichten van Green worden door empirisch onderzoek bevestigd. Al in de 
jaren ’60 werd erop gewezen dat niet-conventionele manieren van politieke 
participatie (single-issue belangengroepen) een beroep doen op kennis en vaar-
digheden die overwegend te vinden zijn onder hoogopgeleiden.44 Sindsdien 
heeft empirisch onderzoek keer op keer bevestigd dat hoogopgeleiden en wel- 
gestelden aanzienlijk beter in staat zijn hun belangen onder de aandacht te 
brengen in buitenparlementaire vormen van politieke participatie.45 Hoogop-
geleiden zijn beter in staat tot agenda-vorming, dat wil zeggen strijdpunten aan 
te dragen waarover politieke besluiten worden genomen. Het zou ons zeer ver-
bazen als er veel laagopgeleiden waren onder degenen die het strategisch pro-
cederen hebben geïnitieerd en gesteund van de Stichting Urgenda, de Stichting 
Rookverbod en de Stichting Clara Wichmann. We kunnen ons wel voorstellen 
dat vormen van collectieve belangenbehartiging als viruswaarheid.nl verhou-
dingsgewijs veel laagopgeleiden weten te mobiliseren in strategisch procederen 
(avondklok), sociale mediacampagnes en fysieke protesten. Kortom, tegen- 

41 Althans: anders dan via de route van de parlementaire democratie. 
42 Zie hierover Green 2010. In Nederland hebben vooral Huub Dijstelbloem en Marjan Slob 

aandacht gevraagd voor het gedachtegoed van Green. Zie H. Dijstelbloem 2016 en M. Slob 
2016. Ook Putters en Van Noije 2018. 

43 Aldus ook Slob 2016, p. 15. 
44 Thomassen 2000, p. 213-14. 
45 Bijvoorbeeld Skocpol, p. 3-20. 
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democratie doet weinig om de achterstand te verkleinen die laagopgeleiden in 
het parlementaire stelsel hebben. Het tegendeel is eerder waar: tegendemocra- 
tie verscherpt de tegenstelling die er toch al is tussen de macht van lager en ho-
ger opgeleiden in besluitvorming en agenda-vorming en maakt de vertegen-
woordigende democratie eerder minder dan meer representatief. Voor de er-
varing van de intrinsieke waarde die vanuit republikeins perspectief verbonden 
is met politieke participatie, geldt hetzelfde. 

Daarmee onderstreept tegendemocratie uiteindelijk het belang van het parle-
mentaire stelsel en de Tweede Kamer. Tegendemocratie is in staat de politieke 
agenda te vormen en besluiten te torpederen, maar de politieke krachten die 
erachter schuilgaan zijn voor het overgrote deel gericht op single-issues en niet 
op de noodzakelijke afweging tegen andere belangen. Bovendien is het risico 
dat de opvattingen en belangen van een toch al goed vertegenwoordigd deel van 
de bevolking, de hoger opgeleiden, extra zwaar wegen. Tegendemocratie wijst 
het parlement daarmee op de noodzaak van de vervulling van een van haar 
kerntaken: ook buiten verkiezingstijd responsief zijn voor de samenleving en 
debat voeren over wat het algemeen belang vereist. 

7. Slotbeschouwing

Het voorgaande toont een gemengd beeld. Het is de verdienste van auteurs als 
Green en vooral Rosanvallon om aandacht te vragen voor, en orde te brengen in, 
het politieke krachtenveld van de tegendemocratie: burgers zijn veel sterker bij 
politiek betrokken dan sombere analyses stellend, en gekozen vertegenwoor-
digers worden buiten verkiezingstijd scherp gehouden zich te kwijten van hun 
taak. Tegelijk lijkt de tegendemocratie op dezelfde grenzen te stuiten als het par-
lementaire stelsel. De invloed van laagopgeleiden lijkt ook in de tegendemocratie 
zwak ontwikkeld. Het zijn immers vooral de hoger opgeleiden en sociaalecono-
misch sterke groepen die in de tegendemocratie de politieke agenda weten te 
bepalen en politieke besluitvorming weten te beïnvloeden.46 Ook daarom kan het 
parlement geen afwachtende houding aannemen over wat de tegendemocratie 
aandraagt en onder de aandacht brengt. De focus van de parlementaire praktijk 
zou meer moeten liggen bij een kritische omgang met de tegendemocratie: de 
vraag zou steeds moeten zijn of het beleid kan worden verantwoord voor allen en 

46 De Staatscommissie parlementair stelsel zette eveneens volop in op het versterken van de 
stem van de mondige, geïnteresseerde en geëngageerde burger: het invoeren van een cor-
rectief referendum, burgerinitiatieven, een gekozen formateur, minder gedetailleerde re-
geerakkoorden. 
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steeds kan worden gecontroleerd. Democratische instellingen verschillen in die 
zin van andere instellingen doordat legaal gezag uiteindelijk afhangt van het ver-
trouwen van de burgers. Dat verwerf je niet alleen met verkiezingen eens in de 
ongeveer vier jaar. In het standaard staatsrechtelijke verhaal zoals in de inleiding 
geschetst (vertegenwoordigende democratie als cyclisch proces), is er voor per-
manente controle echter weinig aandacht. Desondanks zijn de mogelijkheden 
voor controle er volop, binnen en ook buiten het institutionele kader. Wel moe-
ten die worden gefaciliteerd. Misschien kan een Staatscommissie zich eens bui-
gen over de vraag hoe dat beter dan nu te doen.
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De hypercomplexe samenleving, directe democratie en de 
Nederlandse Grondwet 

E.Y. van Vugt* 

1. Inleiding 

Dit preadvies gaat over de rechtstreekse betrokkenheid van burgers bij rechts-
vorming in de klassieke zin van het woord: de vaststelling van formele wetten in 
Nederland. Artikelen 81 tot en met 88 Grondwet, de bepalingen die de formele 
wetgevingsprocedure uiteenzetten, voorzien in deze procedure geen directe rol 
voor de burger zelf. De vaststelling van wetten geschiedt volgens artikel 81 
Grondwet door de regering en de Staten-Generaal tezamen. 

Gesteld wordt evenwel dat burgers indirect bij de vaststelling van wetten zijn 
betrokken, omdat zij via rechtstreekse verkiezingen de leden van de Tweede 
Kamer aanwijzen, 1 en de leden van de Eerste Kamer getrapt via verkiezingen 
voor de Provinciale Staten.2 Daarnaast zou de burger met het uitbrengen van 
zijn stem tijdens Tweede Kamerverkiezingen invloed uitoefenen op de samen-
stelling van het kabinet, omdat het kabinet in het Nederlandse parlementaire 
stelsel moet kunnen rekenen op de steun van een meerderheid in de Tweede 
Kamer. Middels het uitbrengen van zijn stem oefent de burger dus indirect ook 
invloed uit op de politieke richting van het regeerbeleid,3 voor de uitvoering 
waarvan wetten worden vastgesteld. 

De daadwerkelijke invloed van de burger op de inhoud van wetten moet echter 
sterk worden gerelativeerd. Zoals paragraaf 2 laat zien, worden de inhoudelijke 
keuzes met betrekking tot algemene regels en beleid in de hypercomplexe 21e- 
eeuwse samenleving allang niet meer (uitsluitend) door het parlement gemaakt, 
maar (mede) door organen die wegens hun expertise veel vrijheid genieten in het 
bepalen van de regels die in hun sector van toepassing zijn. De politiek heeft zich 
daardoor verplaatst van de nationale volksvertegenwoordiging naar een meerla-

* Eva van Vugt (LL.M., Ph.D.) is werkzaam als universitair docent Staatsrecht aan de Univer-
siteit Utrecht. Zij dankt Niels Graaf en de organisatoren van de Staatsrecht- conferentie 
voor hun kritische commentaar. 

1 Artikel 54 Grondwet. 
2 Artikel 55 jo. Artikel 129 Grondwet. 
3 Hoewel die invloed wegens het evenredigheidsstelsel zo miniem wordt geacht, dat er in het 

verleden voorzieningen geopperd zijn om burgers meer invloed te geven op de kabi-
netsformatie.  
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gig en veelkoppig bestuur, dat steeds autonomer opereert ten opzichte van de 
formele wetgever, voor wie het als gevolg daarvan steeds moeilijker wordt om 
sturing te geven aan de samenleving. 

Tegelijkertijd schept het democratische mandaat van de wetgever verwachtin-
gen bij burgers. Op het moment dat de wetgever aan die verwachtingen niet 
voldoet, kan de waarde van een gekozen volksvertegenwoordiging ter discussie 
komen te staan: waarom hebben we eigenlijk een parlement, als dat parlement 
er niet in slaagt om voor burgers de juiste beslissingen te nemen?4 Kunnen bur-
gers dan niet beter zelf aan het roer staan? De laatste decennia schijnt onder 
burgers de behoefte om intensiever betrokken te worden bij beleid en politiek 
inderdaad alleen maar sterker te zijn geworden. Dat is een van de redenen voor 
de regering geweest om zich door een Staatscommissie te laten adviseren over 
de toekomstbestendigheid van het Nederlandse parlementaire stelsel.5 

Dit preadvies zal bij wijze van inleiding eerst de sterk gevoelde behoefte van 
burgers om meer inspraak en invloed te krijgen op de besluitvorming lokalise-
ren in de maatschappelijke context van de hypercomplexe samenleving, het 
thema van de staatsrechtconferentie van dit jaar (§ 2). Daarna richt het pread-
vies zich op de vraag in hoeverre de Grondwet zich verzet tegen de recht-
streekse betrokkenheid van burgers bij de vaststelling van formele wetten. 
Daarvoor wordt eerst gekeken naar het democratie-ideaal waar de Grondwet 
van uitgaat (§ 3). Vervolgens worden het bindend correctief referendum en het 
burgerforum, twee instrumenten waarmee burgers rechtstreekse invloed op het 
wetgevingsproces zouden kunnen uitoefenen, aan dat ideaal getoetst (§ 4). Ten 
slotte wordt nagegaan in hoeverre de Grondwet in de hypercomplexe sa-
menleving aanpassing behoeft teneinde de democratische legitimatie van wet-
ten te versterken (§ 5). 

2. De hypercomplexe samenleving

De hedendaagse samenleving kent verschillende benamingen: het digitale tijd- 
perk,6 de netwerksamenleving,7 de informatie- of datasamenleving.8 Maar mis-
schien geeft het thema van deze staatsrechtconferentie wel het best weer in wat 

4 Zie voor deze vraag ook Rijpkema 2019, p. 223. 
5 Staatscommissie-Remkes 2018, p. 19. 
6 Bv. Koekkoek e.a. 2000; Prins 2010; Moerel e.a. 2019. 
7 Castells 2004. 
8 Bv. Asscher 2002, maar zie ook het thema van de Staatsrechtconferentie in 2020. 
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voor tijden we leven: in tijden van hypercomplexiteit. De hedendaagse samen-
leving kampt niet alleen met complexe vraagstukken, wicked problems zoals kli-
maatverandering en pandemieën,9 maar er zijn ook steeds meer ‘functionally 
differentiated subsystems’ ontstaan in de samenleving om met die complexiteit 
om te kunnen gaan. Deze subsystemen kennen elk een hoge mate van speciali-
satie en arbeidsverdeling, hebben een eigen organisatorische structuur en han-
teren en handhaven hun eigen regels, ‘distinct from the system out of which it 
has been differentiated’.10 Een hypercomplexe samenleving wordt derhalve ook 
wel gedefinieerd als een polycentrische samenvleving. Dat houdt in dat de ver-
schillende segmenten van de samenleving niet vanuit één centraal punt, maar 
vanuit verschillende ‘centra’ gereguleerd en bestuurd worden.11 

Toegegeven, dit klinkt wat abstract, maar de ontwikkeling naar een hypercom- 
plexe samenleving vindt ook in Nederland plaats. Iedereen weet dat Nederland 
al lang geen overzichtelijke nachtwakersstaat meer is, waarin de centrale over-
heid de vrijheid en veiligheid van burgers beschermt, maar zich verder weinig 
met het maatschappelijk leven bemoeit. Vanaf het eind van de negentiende 
eeuw raakte men er steeds meer van overtuigd dat de overheid ook verant-
woordelijk was voor het welzijn en de welvaart van haar onderdanen. Na de 
Tweede Wereldoorlog bracht de wetgever uitgebreide collectieve regelingen en 
voorzieningen tot stand in sectoren als de zorg, het onderwijs en de sociale 
zekerheid.12 Maar toen de economische crises van 1973 en 1981 een explosieve 
stijging van de werkloosheid teweegbrachten, waardoor een groeiend aantal 
mensen financieel afhankelijk werd van een uitkering, liep de verzorgingsstaat 
tegen zijn grenzen.13 

Onder invloed van de uit Engeland en Amerika overgewaaide New Public Ma- 
nagement-filosofie ging de Nederlandse overheid in de jaren ’80 en ’90 over tot 
hervorming van de publieke sector, uitgaande van de gedachte dat de overheid 
meer moest gaan functioneren als een bedrijf.14 Om de kwaliteit van de publieke 
dienstverlening te bevorderen en tegelijkertijd de kosten te drukken, ging de 

9 Rittel & Webber 1973; Bentley & Toth 2020; Korsten 2019. 
10 Bohman 1995, p. 5-6. 
11 Qvortrup 2003, p. 4. 
12 SCP 2012, p. 13. 
13 SCP 2012, p. 15. 
14 Kamerstukken II, 2020/21, 35387, nr. 2. Zie ook Mak 2008 over de invloed die het New Public 

Management-gedachtegoed heeft gehad op de discussie over de modernisering van de 
rechterlijke organisatie in Nederland, Frankrijk en Duitsland. 
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centrale overheid over tot de uitbesteding van publieke taken aan meer gespeci-
aliseerde instellingen, die over de expertise beschikten om bepaalde maat-
schappelijke vraagstukken op te lossen.15 

Die uitbesteding ging gepaard met het overdragen van regelgevende bevoegd-
heid. Wetten strekten steeds vaker tot het autoriseren van deze gespecialiseerde 
instellingen om zelf regels vast te stellen dan tot het normeren van menselijk 
gedrag. De parlementaire wetgever beperkte zich daarbij in zijn wetten tot het 
stellen van algemene doelen, die nader uitgewerkt moesten worden door de 
aangewezen, al dan niet zelfstandige bestuursorganen op basis van ge-
delegeerde regelgevende bevoegdheid, of door privaatrechtelijke organisaties 
aan de hand van zelfregulering.16 Om in concrete gevallen de rechtspositie van 
burgers en organisaties te bepalen, kregen bestuursorganen daarnaast in toe-
nemende mate discretionaire bestuursbevoegdheden geattribueerd: eerst wa-
ren die bestuursorganen de ministers en de organen die onder ministeriële ver-
antwoordelijkheid vielen; later werden dat ook autonome agentschappen.17 

Deze ‘terugtred van de formele wetgever’ werd in 1970 al gesignaleerd door 
Koopmans,18 en is een hoofdkenmerk van wat men later de administrative state is 
gaan noemen.19 In de administrative state oefent het bestuur de ordenende en 
faciliterende functies van de staat uit, waarbij het een hoge mate van autonomie 
geniet ten opzichte van de formele wetgever. In plaats van het samenleven 
‘richtinggevend te normeren’ levert wetgeving in dat kader vooral de juridische 
instrumenten met het oog op de uitvoering van het door bestuursorganen vast-
gestelde beleid.20 

Dit proces heeft door globalisering en schaalvergroting een extra dimensie ge-
kregen. Op tal van maatschappelijke terreinen hebben nationale staten beslis-
singsmacht overgedragen aan intergouvernementele organisaties, zoals de 

Wereldhandelsorganisatie (WHO) en de Noord-Atlantische verdragsorgani- 
satie (NAVO), en aan supranationale instellingen als de Europese Unie (EU).21 

15 Zie ook Goossens e.a. 2021, p. 10. 
16 Westerman 2018 spreekt in dit kader over de ‘outsourcing of the law’. 
17 Hirsch Ballin 2019, p. 22-27. 
18 Koopmans 1970. 
19 Passchier & Voermans 2021. 
20 Hirsch Ballin 2019, p. 21-23. 
21 Bovens 2005, p. 122. 
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Door de vergaande economische en monetaire integratie van EU-lidstaten is 
Europese wetgeving steeds vaker bepalend voor de normstelling op verschil-
lende maatschappelijke terreinen.22 Als gevolg van die Europese integratie is 
bovendien het geheel aan uitvoerende organisaties die op een zekere afstand 
van de formele wetgever opereren uitgebreid met instanties als de Autoriteit 
Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de 
Autoriteit persoonsgegevens (AP). Om de onafhankelijkheid van deze toe-
zichthouders ten opzichte van overheden in elke lidstaat te waarborgen, ontle-
nen zij hun bevoegdheden niet aan nationale wetgeving, maar voorziet het 
Unierecht deze toezichthouders van verreikende regelgevende en beleidsvor-
mende bevoegdheden.23 

Normstelling en uitvoering ligt dus in een groot aantal beleidssectoren in han-
den van een meerlagig en veelkoppig bestuur, waarbij elke bestuurlijke actor op 
zijn eigen terrein, vanuit zijn eigen expertise en deelbelangen, en met grote 
zelfstandigheid ten opzichte van de formele wetgever optreedt. Door deze 
functionele differentiatie van de publieke taakvervulling is het voor de wetgever 
moeilijker geworden om sturing te geven aan de samenleving.24 Deze stelt nog 
wel globale en abstracte politieke doelstellingen (zolang die niet al bepaald zijn 
door de Europese wetgever), maar uitvoeringsinstanties beschikken over ruime 
discretionaire mogelijkheden om deze doelstellingen naar hun eigen hand te 
zetten.25 Als gevolg daarvan worden politieke besluiten steeds vaker buiten het 
democratisch verkozen parlement genomen.26 En als er in de beleidsvorming 
en uitvoering iets mis gaat waardoor burgers klem komen te zitten,27 of zelfs 
ongekend onrecht wordt aangedaan,28 blijkt het in de praktijk maar wat moeilijk 
om te bepalen wie nu waarvoor verantwoordelijk was.29 

Tegen die achtergrond is het niet vreemd dat burgers in de hypercomplexe sa-
menleving weinig zeggenschap, of zelfs machteloosheid ervaren ten aanzien 
van de rechtsregels die op hen van toepassing zijn. Volgens de Afdeling advise-
ring van de Raad van State ‘leiden meer complexiteit in de samenleving’ en ‘een 

22 AARvS 2020, p. 12-13. 
23 AARvS 2020, p. 42. 
24 AARvS 2020, p. 12-13. 
25 Van Engelen & Sie Dhian Ho 2004, p. 23. 
26 Bovens 2002; Van Engelen & Sie Dhian Ho 2004, p. 17. 
27 Kamerstukken II 2020/21, 35387, nr. 2. 
28 Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 2. 
29 AARvS 2020, p. 43. 
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toenemende afstand tot het besluitvormingsproces van de overheid (...) tot een 
verminderd gevoel van grip op de omgeving’. De Afdeling constateert dat ‘dit 
verlies van controle sterker [gevoeld wordt] in de groepen burgers met lagere 
inkomens en een lager opleidingsniveau.’30 Van dezelfde groepen zei de Staats-
commissie parlementair stelsel eind 2018 dat zij minder vertrouwen hebben in 
het functioneren van de democratie dan hoger opgeleiden en mensen met een 
bovenmodaal inkomen.31 De Staatscommissie constateerde in dat verband ook 
dat er met name onder niet-academisch geschoolden aanzienlijke steun bestaat 
voor het referendum als aanvulling op de representatieve democratie.32 Dat was 
voor haar reden om de regering te adviseren een bindend correctief referendum 
in te voeren evenals andere vormen van burgerparticipatie, zoals het burgerfo-
rum, beter te benutten.33 

3. Democratie en de Grondwet

Alvorens te bepalen in hoeverre de Grondwet zich verzet tegen de recht-
streekse betrokkenheid van burgers bij de vaststelling van formele wetten, 
wordt in deze paragraaf onderzocht van wat voor democratie-ideaal de 
Grondwet uitgaat. Mede op basis van mijn promotieonderzoek beargumenteer 
ik dat het vertegenwoordigend stelsel zich sinds 1814 ontwikkeld heeft van een 
alternatief voor democratie naar een vorm van democratie, die hier wordt aan-
geduid als de parlementaire partijendemocratie.34 ,35  

3.1  Parlementaire vertegenwoordiging als alternatief voor democratie 

Democratie is een staatsvorm waarbij het volk zichzelf regeert. Deze staatsvorm 
wordt grofweg onderscheiden in twee vormen: directe en indirecte  democratie. 
Directe democratie houdt in dat het volk zichzelf zonder tussenkomst van ande-
ren regeert. Schoolvoorbeeld is het oude Athene, waar vrije burgers met elkaar 
vergaderden en beslissingen namen over het bestuur van de stad.35 Gelet op de 
complexiteit van moderne samenlevingen komt dit (ideaal)type van democratie 
als staatsvorm nauwelijks meer voor, maar in verschillende rechtsstelsels zien we 
wel instrumenten die ons nog aan de directe democratie herinneren, zoals het 

30 AARvS 2020, p. 10. 
31 Staatscommissie-Remkes 2018, p. 138. 
32 Staatscommissie-Remkes 2018, p. 140. 
33 Staatscommissie-Remkes 2018, p. 155 e.v. 
34 Van Vugt 2021. 
35 Broeksteeg e.a. 2008, p. 1. 
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referendum en het volksinitiatief.36 Deze instrumenten zijn dan evenwel geïn-
corporeerd in een indirecte democratie, een staatsvorm waarbij het volk in de 
eerste plaats regeert via een door burgers gekozen parlement. Voor indirecte 
democratie wordt dan ook vaak de term vertegenwoordigende, representatieve 
of parlementaire democratie gebezigd. 

Nu werd parlementaire vertegenwoordiging oorspronkelijk niet beschouwd als 
vorm van democratie, maar als alternatief daarvoor.37 Met het ‘mislukte’ de-
mocratische experiment van de Bataafse republiek nog vers in het geheugen, 
associeerden de opstellers van de Grondwet van 1814 democratie en volkssoe-
vereiniteit vooral met revolutie.38 Om de rust te herstellen en de net herwonnen 
nationale onafhankelijkheid te consolideren, beraamden zij de ‘terugkeer’ van 
een sterk staatshoofd. In 1813 riepen zij Willem-Frederik van Oranje-Nassau, de 
zoon van de in 1795 weggejaagde stadhouder, uit tot ‘Soeverein Vorst’ maar wel 
‘onder waarborging eener vrije constitutie’. De Grondwet van 1814 bekleedde 
deze Willem I met de volledige uitvoerende macht, maar droeg de wetgevende 
macht op aan Koning en Staten-Generaal tezamen.39 

De thans als artikel 50 genummerde grondwetsbepaling wees de Staten-Gene- 
raal in 1814 aan als nationale volksvertegenwoordiging: ‘De Staten-Generaal 
vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk.’ De bewoordingen van 
deze bepaling waren ontleend aan artikel 30 van de Staatsregeling van 1798, 
maar hadden niet dezelfde betekenis. In artikel 30 van deze Staatsregeling ver-
wees het volk naar een soevereine macht, maar de opstellers van de Grondwet 
van 1814 wezen om bovengenoemde reden de volkssoevereiniteit als funderend 
principe voor het staatsbestel af. Met het Nederlandse volk bedoelden zij ‘een 
menigte van individus’,40 te weten de ingezetenen van het grondgebied van Ne-
derland in Europa,41 die pas ‘in en door Vertegenwoordiging staatsrechtelijke 
persoonseenheid’ kregen.42 

Om vertegenwoordigd te worden, achtten de opstellers van de Grondwet van 
1814 het niet nodig dat de Nederlandse ingezetenen deelnamen aan het proces 

36 Broeksteeg e.a. 2008, p. 3. 
37 Manin 1997, p. 1-7. 
38 Van Sas 2005, p. 28-29; Dölle 2008, p. 273. 
39 Artikelen 46, 68 en 69 Grondwet (1814). 
40 Thorbecke 1841, p. 205-207. 
41 Artikel 53 Grondwet (1814). 
42 Thorbecke 1841, p. 205-207. 
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dat leidde tot die vertegenwoordiging. Dat werd ‘te democratisch’ geacht. In 
plaats van verkiezingen werden de leden der Staten-Generaal benoemd door de 
Provinciale Staten,43 die zelf op basis van standenvertegenwoordiging werden 
samengesteld. Om te onderstrepen dat zij geen afgevaardigden van de Pro-
vinciale Staten waren, zoals ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden, bepaalde de Grondwet evenwel dat de leden der Staten-Gene- 
raal stemden zonder last van of ruggespraak met de vergadering door wie zij 
benoemd waren.44 Op die manier werd de onafhankelijkheid van de leden der 
Staten-Generaal ten opzichte van de Provinciale Staten gewaarborgd, zodat elk 
van hen de onafhankelijkheid van de Staat en de vrijheid en de welvaart van de 
Nederlandse ingezetenen zou bevorderen zonder acht te slaan op provinciale of 
van enige andere dan algemene belangen.45 

3.2 Het negentiende-eeuwse parlementarisme 

De Grondwetten van 1814 en 1815 markeerden het begin van een proces van 
staats- en natievorming onder Willem I.46 De vereniging met de zuidelijke Ne-
derlanden was van korte duur: de Belgen scheidden zich in 1830 van het Ko-
ninkrijk af.47 Nadat Willem I in 1839 de onafhankelijkheid van België erkende 
ten overstaan van de Europese mogendheden, was de tijd rijp voor een grond- 
wetsherziening.48 De Grondwet van 1840 bracht echter niet de gewenste mo-
dernisering van het staatsbestel, tot frustratie van liberalen als Thorbecke, die 
met acht andere Kamerleden in 1844 een voorstel deed voor een algehele 
grondwetsherziening.49 Hun initiatief kwam niet van de grond, maar toen er in 
1848 liberale revoluties uitbraken in nabijgelegen landen als Frankrijk en Duits-
land, benoemde de Koning alsnog een grondwetscommissie onder leiding van 
deze Leidse hoogleraar.50 

Thorbecke had duidelijke ideeën over parlementaire vertegenwoordiging. Het 

43 Artikel 56 jo. 85 Grondwet (1814). 
44 Artikel 62 Grondwet (1814). 
45 Aldus de door de leden der Staten-Generaal bij de aanvaarding van hun functie af te leggen 

eed, eveneens neergelegd in artikel 62 Grondwet (1814). 
46 Witte 2010. 
47 Aerts 2005, p. 8-9; Van Zanten 2004, p. 285-7. 
48 Handelingen II/I 1839/40, 21 oktober 1839, p. 1. In juli 1839 verklaart de Koning zich al bij 

monde van de minister bereid tot een grondwetsherziening, Handelingen II 1838/39, 19 juli 
1839, p. 330. 

49 Kamerstukken II 1844/45, XX, nr. 2. 
50 Van Vugt 2021, p. 88-90. 
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vertegenwoordigen van het gehele Nederlandse volk kwam volgens hem niet 
neer op het openbaren van de wil van de menigte van individuen die samen de 
bevolking van Nederland vormen, maar op het bevorderen van de belangen ‘van 
het nederlandsche volk (...) in zijn geheel, niet dat van eenig deel afzonderlijk.’51 
Een Kamerlid dat het gehele volk moet vertegenwoordigen kon volgens Thor-
becke niet door een deel van het volk worden voorgeschreven wat hij moest 
doen.52 Daarom moest het Kamerlid ten aanzien van zijn mandaatgevers volko-
men vrij zijn,53 en zich bij de uitoefening van zijn bevoegdheden uitsluitend laten 
leiden door de Grondwet en door zijn eigen opvattingen over het algemeen be-
lang.54 

In Thorbeckes beschouwingen over parlementaire vertegenwoordiging weer-
klinken de opvattingen van Edmund Burke, Kamerlid en minister in het Ver-
enigd Koninkrijk in de achttiende eeuw.55 In 1774 hield Burke een toespraak te-
genover zijn kiezers in Bristol, waarin hij de essentie van het parlementarisme 
als volgt samenvatte: 

“Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile 
interests; which interests each must maintain, as an agent and advocate, 
against other agents and advocates; but parliament is a deliberative as- 
sembly of one nation, with one interest, that of the whole; where, not lo-
cal purposes, not local prejudices, ought to guide, but the general good, 
resulting from the general reason of the whole. You choose a member 
indeed; but when you have chosen him, he is not member of Bristol, but 
he is a member of parliament.”56 

De Grondwet van 1848 gaf uitdrukking aan Thorbeckes ‘parlementarisme’. Naast 
de invoering van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid werden er recht-
streekse verkiezingen geïntroduceerd in kiesdistricten voor de Tweede Kamer, 
waarmee artikel 50 Grondwet ‘van eene wettelijke fictie tot eene waarheid’ werd 
gemaakt.57 Dat was een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een democratie, 

51 Thorbecke 1841, p. 205-207. 
52 Thorbecke 1841, p. 235. 
53 Thorbecke 1841, p. 236. 
54 Thorbecke 1841, p. 206 (“uitsluitend afgaande op de Grondwet en zijn eigen inzicht van 
 het algemeene best”), 236. 
55 Sellinger 2019, p. 66. 
56 Burke 1774. 
57 Kamerstukken II 1847/48, XLIX, nr. 7, p. 343. 
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hoewel de liberalen destijds alle schijn van democratie wilden vermijden.58 De 
invoering van rechtstreekse verkiezingen was niet gericht op het vestigen van ‘een 
zuivere volksregering’ noch op de erkenning van de volkssoevereiniteit.59 Het 
kiesrecht was geen fundamenteel recht, maar functioneel van aard: de grondwet-
gever beschouwde het als een middel om tot een zo goed mogelijke volksverte-
genwoordiging te komen. Om die reden verwierven alleen de burgers die een 
bepaalde som aan belastingen betaalden het kiesrecht. Niet alleen droegen deze 
burgers bij aan de algemene welvaart, maar vanwege hun bezittingen zouden zij 
het belang van vrijheid, orde en rust beter op waarde kunnen schatten dan bur-
gers die wegens armoede niet voorbij hun eigen belang konden kijken.60 

Kiezers werden dus geacht de Kamerleden aan te wijzen die zij beschouwden 
als de meest geschikten om de grote belangen van het land te behartigen, ‘zonder 
zich naar de zienswijze dier kiezers te regelen’.61 De besluitvorming van de Sta- 
ten-Generaal ontleende haar legitimiteit dan ook aan de bekwaamheid van de 
individuele volksvertegenwoordigers om zelfstandig en op rationele wijze, dus 
niet onder druk van de publieke opinie maar pas na de uitwisseling van argu-
menten, het algemeen belang te bepalen.62,63 

3.2 De opkomst van de partijendemocratie in de twintigste eeuw 

In de tweede helft van de negentiende eeuw maakte Nederland een industriële 
revolutie door. Mensen trokken van het platteland naar steden op zoek naar 
werk in de fabrieken. De omstandigheden waaronder deze arbeiders leefden en 
werkten, waren erbarmelijk. Er was sprake van een groot woningtekort en zo-
wel volwassenen als kinderen werkten lange dagen in gevaarlijke en vieze fa-
brieken voor een schamel loon. Armoedebestrijding en zorg konden niet langer 
worden overgelaten aan lokale liefdadigheidsinstellingen, maar werd een taak 
van de nationale overheid.63 Deze cultuuromslag resulteerde onder meer in de 
vaststelling van het Kinderwetje van Van Houten (1874), de Arbeidswet (1889), 
de Woningwet (1901) en de Ongevallenwet (1901). 

58 Aerts 2016, p. 53; Van Vugt 2021, p. 98. 
59 Zie Handelingen II 1849/50, 4 juni 1850, p. 15-17; 6 juni 1850, p. 18; 7 juni 1850, p. 2-3. Zie 

uitgebreider ook Turpijn 2009, p. 48-54. 
60 Van Vugt 2021, p. 116. 
61 Kamerstukken II 1872/73, 74, nr. 8, p. 63-64. 
62 Tanja 2010, p. 60. 
63 SCP 2012, p. 13-14; Zie uitgebreid De Swaan 1989. 
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Naast het bevorderen van de algemene vrijheid en veiligheid ging de overheid 
zich dus ook bekommeren om huisvesting, werk en onderwijs. Deze geleide-
lijke overgang van nachtwakersstaat naar verzorgingsstaat kwam neer op een 
intensievere inmenging door de overheid in het maatschappelijk leven. Deze 
ontwikkeling noopte begin twintigste eeuw tot een sterkere democratische le-
gitimatie van wetgeving. Omdat de wetgever steeds vaker voorzieningen trof 
om de positie van bepaalde groepen in de samenleving te verbeteren, werd het 
moeilijker te rechtvaardigen dat die groepen grotendeels uitgesloten waren van 
deelname aan de verkiezingen. Een aantal Kamerleden vond dat wetten die van 
toepassing waren op het gehele Nederlandse volk niet door een gering aantal 
‘uitverkorenen’ tot stand gebracht zouden mogen worden.64 In hun ogen kon-
den de volksvertegenwoordigers, veelal afkomstig van en verkozen door per-
sonen uit de hoogste maatschappelijke klassen, zich onvoldoende verplaatsen 
‘in de gevoelens en behoeften van de lagere klassen der maatschappij.’65 Wilde 
het parlement de belangen van alle burgers zo veel mogelijk kunnen meewegen 
bij de vaststelling van wetten, dan diende het kiesrecht (‘het recht om invloed op 
de keuze der wetgevers uit te oefenen’66 67) zo min mogelijk beperkt te worden. 

Maar de invoering van het algemeen kiesrecht alleen was onvoldoende om te 
bereiken wat deze Kamerleden verstonden onder het vertegenwoordigen van 
het gehele Nederlandse volk. Achter hun argumentatie voor uitbreiding van het 
kiesrecht ging een volstrekt nieuw geheel aan opvattingen over parlementaire 
vertegenwoordiging schuil. In deze visie hield het vertegenwoordigen van het 
gehele Nederlandse volk in dat de leden der Staten-Generaal bij het bepalen van 
het algemeen belang rekening hielden met de bijzondere belangen en de onder-
scheiden politieke denkbeelden (d.w.z. de verschillende visies op het algemeen 
belang) van alle Nederlanders.67 Daarvoor was niet alleen nodig dat het kies-
recht aan zo veel mogelijk Nederlanders werd toegekend, maar ook dat alle 
stemmen even zwaar meetelden voor de samenstelling van het parlement. Dat 
vergde een wijziging van het kiesstelsel. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw vonden de verkiezingen in kiesdis-
tricten plaats. Een kandidaat die in een district een absolute meerderheid (meer 
dan de helft) van de stemmen behaalde, verkreeg een zetel in de Tweede Ka- 

64 Kamerstukken II 1895/96, 27, nr. 1, p. 2. 
65 Handelingen II 1892/93, 27 juli 1893, p. 1635. 
66 Kamerstukken II 1895/96, 27, nr. 1, p. 2. 
67 Van Vugt 2021, p. 165-166, 315. 
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mer.68 De stemmen die uitgebracht werden op een andere kandidaat gingen 
verloren, waardoor de samenstelling van Tweede Kamer nooit een volledig 
beeld gaf van de politieke voorkeuren van de kiezers. Wilde het parlement re-
kening kunnen houden met de bijzondere belangen en politieke denkbeelden 
van zo veel mogelijk Nederlanders, dan moest het parlement van de verschil-
lende politieke stromingen in Nederland een getrouwe afspiegeling geven. Die 
stromingen hadden zich eind negentiende eeuw steeds meer landelijk georga- 
niseerd, namelijk in partijen die optraden als vertegenwoordigers van de ver-
schillende maatschappelijke zuilen.69, 70 

Aldus werd er rond 1900 niet alleen gepleit voor de invoering van het algemeen 
kiesrecht, maar ook voor een evenredigheidsstelsel. Pas als Nederlanders uit alle 
kringen van de samenleving via verkiezingen invloed konden uitoefenen op de 
samenstelling van de Staten-Generaal, waarbij ieders stem even zwaar telde, 
zouden de Staten-Generaal een getrouwe afspiegeling geven van de politieke 
denkbeelden van de verschillende groepen waarin de Nederlandse samenleving 
zich verdeeld had, en konden de wetten die zij vaststelden geacht worden met 
die denkbeelden in overeenstemming te zijn. Pas dan zou wetgeving beschikken 
over de ‘zedelijke kracht, zonder welke zij op den duur niet heilzaam kan wer-
ken’ en artikel 50 Grondwet ‘wederom iets meer dan eene wettelijke fictie’ 
zijn.70 In deze visie werd de legitimiteit van wetten dus niet meer gebaseerd op 
de bekwaamheid van de individuele volksvertegenwoordigers om zelfstandig 
en op rationele wijze het algemeen belang te bepalen, maar op de politieke re-
presentativiteit van het parlement. 

In 1917 bevestigde de grondwetgever deze visie door het algemeen kiesrecht in 
te voeren,71 en te bepalen dat de Tweede Kamer gekozen werd op grondslag van 
evenredige vertegenwoordiging.72 De invoering van het evenredigheidsstelsel 
kwam volgens de Staatscommissie-Teulings/Donner (1958) neer op ‘een feite-
lijke erkenning en tegelijkertijd een versterking van de politieke partij’.73 Om 
verkozen te kunnen worden, werden kandidaten voor de Tweede en Eerste  

68 Kamps & van der Woude 2012, p. 914. 
69 Van Vugt 2021, p. 166 en 311-312. 
70 Kanter, Patijn & Rink 1903, p. 50. 
71 Artikel 80 Grondwet (1917). 
72 Artikel 81 Grondwet (1917). In 1922 werd het evenredigheidsstelsel ook van toepassing 

verklaard op de verkiezingen voor de Eerste Kamer, zie Artikel 83 Grondwet (1922). 
73 Staatscommissie-Teulings/Donner 1958, p. 32. 
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Kamer namelijk afhankelijk van een plaats op de lijst van een politieke partij.74 

Een volksvertegenwoordiger ontleende zijn zetel niet meer aan zijn individuele 
kwaliteiten en zijn persoonlijke band met de kiezers in zijn district, maar aan  
zijn sterke betrokkenheid bij de organisatie van een landelijk opererende poli-
tieke partij.75 In plaats van zich uitsluitend te laten leiden door zijn eigen opvat-
tingen over het algemeen belang, zonder daarbij te letten op de bijzondere be-
langen van zijn kiezers, werd van een volksvertegenwoordiger verwacht dat hij 
uitvoering zou geven aan de politieke denkbeelden van de achterban van zijn 
partij. Verkiezingen draaiden daarmee niet meer zo zeer om de selectie van de 
meest bekwame mannen, maar om het bepalen van de inhoudelijke richting van 
wetgeving en bestuur.76 De kiezer ging bij zichzelf na ‘met de beginselen van 
welke politieke partij hij zich het best verenigen’ kon en wees een persoon van 
die partij aan om deze beginselen in de praktijk te brengen.77 

3.4   De parlementaire partijendemocratie 

Zonder de term ‘democratie’ of ‘politieke partij’ in de Grondwet te introduce-
ren, verankerde de grondwetgever door invoering van het algemeen kiesrecht 
en het evenredigheidsstelsel de partijendemocratie. Toch werd het ideaal van de 
zelfstandige parlementariër niet helemaal losgelaten. Dat Kamerleden ver-
ondersteld werden uitvoering te geven aan de politieke idealen van hun achter-
ban, betekende niet dat Kamerleden aan de wil van hun kiezers gebonden waren. 
Zij stemden nog altijd zonder last of ruggespraak.78 Kiezers mochten zich bij 
verkiezingen uitspreken over de grondbeginselen van wetgeving en beleid, 
maar de concrete uitwerking daarvan moesten zij overlaten aan hun vertegen-
woordigers. In dit ‘model’ paste niet dat burgers aan Kamerleden specifieke in-
structies meegaven, laat staan dat zij zich tussentijds voor of tegen concrete 
wetsvoorstellen mochten uitspreken. Om die reden zag de grondwetgever in 
1922 af van de invoering van een referendum: een kiezersuitspraak tegen een 
wetsvoorstel dat democratisch verkozen Kamerleden aanvaard hadden, zou de 

74 Lijphart 1990, p. 133: “De samenstelling van bijna de gehele Tweede Kamer werd derhalve 
uitgemaakt door degenen, die beslisten over de lijsten, die de partijen bij de verkiezingen aan 
de kiezers voorlegden; en dat waren de elites van de partijen (en van de zui len)”. 

75 “De vertegenwoordigers zijn minder vertrouwensmannen van districtkiezers dan verte-
genwoordigers van partijen”. Zie Kamerstukken II 1915/16, 226, nr. 4, p. 23-24. Zie ook Manin 
1997, p. 208. 

76 Boogaard 2018, p. 244. 
77 Kamerstukken II 1915/16, 226, nr. 4, p. 22. 
78 Artikel 86 Grondwet (1917). 
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zelfstandige positie van die Kamerleden fundamenteel aantasten.79 

Voor het behoud van het lastverbod in de Nederlandse partijendemocratie be-
staat een logische verklaring. De verkiezingen die sinds 1917 in Nederland ge-
houden worden, resulteren als gevolg van het lijstenstelsel in een evenredige 
verdeling van zetels over meerdere partijen. Geen enkele partij slaagt daarbij in 
het veroveren van een absolute meerderheid.80 Voor een parlementaire meer-
derheid is dus nodig dat partijen met elkaar samenwerken. Partijen koesteren 
echter uiteenlopende opvattingen over het algemeen belang en behartigen ver-
schillende en vaak botsende belangen. Coalitievorming vergt daarom van par-
tijen dat zij niet alleen bereid, maar ook in staat zijn tot het sluiten van compro-
missen over de beginselen die aan wetgeving ten grondslag moeten liggen.81 

Daarvoor is nodig dat Kamerleden ten aanzien van hun kiezers niet gehouden 
zijn om het verkiezingsprogramma van hun partij woord voor woord te imple-
menteren, maar dat zij de vrijheid genieten om concessies te doen aan andere 
partijen zodat deze partijen, ondanks de onderlinge tegenstellingen, tot een 
vruchtbare samenwerking kunnen komen.82 

In het verzuilde Nederland van de twintigste eeuw was het lastverbod in het 
bijzonder nuttig: de politieke leiders van de van elkaar geïsoleerde zuilen dien-
den ten opzichte van de kiezers over een zekere manoeuvreerruimte te beschik-
ken om (de voor de beleidsvorming hinderlijke) ideologische tegenstellingen te 
kunnen ‘pacificeren’.83 Een van de politieke spelregels daarbij was geheimhou-
ding: de politieke elite moest zich vrij voelen om te kunnen onderhandelen, 
zonder dat hun kiezers hen nauwlettend in de gaten hielden.84 Zolang de ach-
terban van elke partij zich ten aanzien van de politiek passief of zelfs onver-
schillig opstelde, werkte deze pacificatiepolitiek prima.85 

In de jaren ’60 stond echter een nieuwe generatie burgers op die de vanzelf-
sprekendheid van traditionele normen en waarden ter discussie stelde. Dat ma-
nifesteerde zich onder meer in een proces van ontkerkelijking en ontzuiling als 

79 Van Vugt 2021, p. 210.  
80 Kamps & van der Woude 2012, p. 914. 
81 Boogaard 2018, p. 245; Lijphart 1990, p. 99: “de leiders van de van elkaar geïsoleerde zuilen 

(...) moeten niet alleen bereid maar ook in staat zijn om de onenigheden tussen de zuilen te 
pacificeren.”. 

82 Manin 1997, p. 212-213. 
83 Lijpart 1990, p. 119. 
84 Lijphart 1990, 124. 
85 Lijphart 1990, 135-136. 
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ook in kritiek op het politieke systeem. Overwegend jonge mensen protesteer-
den tegen de ‘regenteske gevestigde orde’ en eisten meer inspraak en transpa- 
rantie.86 Deze maatschappelijke onvrede vond in 1967 via het stemhokje haar 
weg naar het parlement, toen de traditionele zuilpartijen een deel van hun zetels 
moesten afstaan aan politieke nieuwkomers. De belangrijkste nieuwkomer was 
D’66, die zich uitdrukkelijk afkeerde van de pacificatiepolitiek van de verzuilde 
partijen en een radicale democratisering van het staatsbestel voor stond.87 

Na de verkiezingen van 1967 stelde een nieuw kabinet onder leiding van De Jong 
(KVP) een algehele grondwetsherziening in het vooruitzicht. In opdracht van de 
regering bracht de staatscommissie-Cals/Donner verschillende adviezen uit over 
herziening van de Kieswet en de Grondwet.88 Vervolgens werden er onder meer 
voorstellen gedaan voor een rechtstreeks verkozen ministerpresident en voor 
terugkeer naar het districtenstelsel. Geen van deze voorstellen haalde echter de 
eindstreep.89 Omdat de politieke meerderheid te veel waarde hechtte aan de poli-
tieke afspiegelingsgedachte, werd het evenredigheidsstelsel gehandhaafd.90 Arti-
kel 50 Grondwet werd tevens gehandhaafd en wel in zijn oorspronkelijke formu-
lering. De bewoordingen van deze bepaling gaven namelijk ‘‘een nadere karakte-
risering en taakomschrijving van de Staten-Generaal en haar leden die immers 
gezamenlijk inderdaad héél het Nederlandse volk moeten vertegenwoordigen’.91 
Met die toelichting bevestigde de grondwetgever nog maar eens dat in een par-
tijendemocratie niet elk lid der Staten-Generaal in zijn eentje het Nederlandse 
volk vertegenwoordigt, maar alle Kamerleden samen een politieke afspiegeling 
geven van het volk. 

Ook het lastverbod werd behouden, maar de zinsnede “of ruggespraak met hen, 
die benoemen”werd geschrapt omdat deze “alleen nog maar historische bete-
kenis” had.92 Inderdaad, waar het voeren van overleg volgens het negentiende- 
eeuwse parlementarisme nog als een aantasting van de zelfstandigheid van de 
individuele volksvertegenwoordiger beschouwd werd, was het in een partijen-
democratie onzinnig om Kamerleden te verbieden om overleg te voeren. Zij 

86 Zie ‘De aanloop: de jaren zestig’ in Verbij 2005. 
87 Lijphart 1990, p. 21. 
88 Zie Staatscommissie-Cals/Donner 1968, Staatscommissie-Cals/Donner 1969 en Staats- 

commissie-Cals/Donner 1971. 
89 Van Vugt 2021, p. 276-288. 
90 Van Vugt 2021, p. 278, 296; Zie ook Van Merriënboer & Van Baalen 2013, p. 280-284. 
91 Kamerstukken II 1976/77, 14222, nr. 3, p. 9. 
92 Kamerstukken II 1976/77, 14224, nr. 2, p. 6. 
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werkten immers met andere Kamerleden in fractieverband samen en overleg-
den met hun achterban tijdens partijbijeenkomsten. 

Door het lastverbod wel te handhaven, hield de grondwetgever evenwel op-
nieuw vast aan de gedachte dat elk Kamerlid dient te beschikken over een ze-
kere mate van zelfstandigheid. Het lastverbod hield in dat “elk bindend mandaat 
van een lid der Staten-Generaal’, oftewel elke “opdracht om namens degene die 
het mandaat verleent, of althans met inachtneming van diens aanwijzingen op 
te treden”, “nietig is”93,94 Dit betekende volgens de regering die de grondwets-
herziening destijds voorbereidde dat een Kamerlid juridisch niet verplicht is om 
het verkiezingsprogramma van zijn partij uit te voeren,95 dat stemmingen in de 
Kamer niet ongeldig zijn als een Kamerlid zich onttrekt aan de fractiediscipline 
door anders te stemmen dan in zijn fractie was afgesproken,96 97 en dat een par-
tij een ‘tegendraads’ Kamerlid niet formeel kan terugroepen.97 Het vrij mandaat 
heeft in een parlementaire partijendemocratie dus niet alleen betrekking op de 
verhouding tussen volksvertegenwoordiger en kiezers, “maar ook tussen de 
afgevaardigde en zijn politieke partij, zijn fractie”.98 

Ten slotte kreeg het kiesrecht in de Grondwet van 1983 een plaats in het hoofd-
stuk ‘Grondrechten’ en werd de kiesgerechtigde leeftijd verlaagd naar 18 jaar, 
opdat staatsburgers in beginsel enkel wegens minderjarigheid van het kiesrecht 
waren uitgesloten.99 Daarmee onderstreepte de grondwetgever dat het kies-
recht niet slechts een middel is om tot een goede volksvertegenwoordiging te 
komen, maar dat alle Nederlanders uit hoofde van hun staatsburgerschap het 
fundamentele recht hebben om via parlementaire vertegenwoordiging invloed 
uit te oefenen op de totstandkoming en inhoud van het recht waaraan zij ge-
bonden waren.100 Aldus bevestigde de Grondwet van 1983 het ideaal van de 
‘parlementaire partijendemocratie’: een partijendemocratie waarbinnen indi-
viduele Kamerleden weliswaar optreden als exponent van een georganiseerde 
politieke stroming, maar desondanks nog altijd over een vrij mandaat beschik-
ken. Daarmee hield de grondwetgever de gedachte vast dat een zekere afstand 

93 Kamerstukken II 1978/79, 14224, nr. 6, p. 5. 
94 Kamerstukken II 1976/77, 14224, nr. 2, p. 6. 
95 Kamerstukken II 1978/79, 14224, nr. 6. p. 6. Die verplichting zou louter politiek van aard zijn. 
96 Kamerstukken II 1976/77, 14224, nr. 2, p. 6. 
97 Kamerstukken II 1978/79, 14224, nr. 6. p. 6. 
98 Kamerstukken II 1978/79, 14224, nr. 6, p. 5. 
99 Artikel 4 Grondwet (1983). 
100 Van Vugt 2021, p. 297, 307. 
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tussen de volksvertegenwoordigers en degenen die hen benoemden nodig was 
voor die eersten om hun functie te kunnen vervullen.101 

4. Directe democratie in reactie op de hypercomplexe samenleving 

De grondwetsbepalingen die aan het ideaal van de parlementaire partijende-
mocratie uitdrukking geven, staan nog altijd overeind. Deze paragraaf onder-
zoekt in hoeverre deze bepalingen zich verzetten tegen de rechtstreekse be-
trokkenheid van burgers bij het wetgevingsproces via het bindend correctief 
referendum (§ 4.1) en het burgerforum (§ 4.2). 

4.1 Bindend correctief referendum 

Het bindend correctief referendum is een volksstemming, waarbij kiesgerech-
tigde burgers de mogelijkheid krijgen om zich uit te spreken over een wets-
voorstel dat het parlement heeft aangenomen. Indien het referendum resulteert 
in een uitspraak tot afwijzing van het wetsvoorstel, corrigeert zij als het ware de 
beslissing van het parlement (vandaar: ‘correctief’), dat in zo’n geval verplicht is 
de uitslag op te volgen (vandaar: ‘bindend’).102 

De grondwetsherziening van 1983 heeft het debat over de invoering van het re-
ferendum niet tot stilstand gebracht. Verschillende commissies, waaronder de 
Staatscommissie parlementair stelsel in 2018, hebben sindsdien geadviseerd tot 
invoering van een referendum.103 Ook is er na 1983 maar liefst vier keer een 
voorstel gedaan tot invoering van een bindend referendum, waarvan er drie in 
tweede lezing verworpen zijn,104 en de vierde momenteel aanhangig is.105 Daar-
naast hebben er drie niet-bindende referenda plaatsgevonden, waarvan één 
raadplegend,106 en twee raadgevend.107 De Wet raadgevend referendum, die 

101 Van Vugt 2021, p. 322. 
102 Van Vugt 2019, p. 122. 
103 Staatscommissie-Biesheuvel 1985; De Commissie-De Koning in 1993, zie Kamerstukken II 

1993/94, 21427, nr. 65; Staatscommissie-Remkes 2018, p. 141-144. 
104 Kamerstukken II 1996/97, 25153, nr. 1 t/m 3, in eerste lezing aanvaard: Stb. 1998, 137. Ka-

merstukken II 1997/98, 26156, nr. 1 t/m 3; Handelingen I 1998/99, 18 mei 1999, nr. 30, p. 
1387-1407. Kamerstukken II 1999/2000, 27033, nr. 1 t/m 3, in eerste lezing aanvaard: Stb. 2001, 
585; Kamerstukken II 2001/02, 28515, nr. 1 t/m 3; Handelingen II 2003/04, 29 juni 2004, nr. 89, 
p. 5704. 

105 Kamerstukken II, 2020/21,35 729, nr. 2. 
106 Kortmann 2007. Daarvoor was ad hoc een Wet raadplegend referendum Europese 

Grondwet (Stb. 2005, 44 en 45), die in 2008 werd ingetrokken (Stb. 2008, 75). 
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bedoeld was al opmaat naar een bindend correctief referendum, werd evenwel 
ingetrokken omdat deze niet had ‘gebracht wat ervan werd verwacht.’108 

Zoals gezegd, bevestigde de grondwetgever in 1983 het ideaal van een exclusief 
vertegenwoordigende, parlementaire partijendemocratie. De grondwetsbepa-
lingen die tot op de dag van vandaag met elkaar uitdrukking geven aan dat ideaal 
zijn artikel 4, artikel 50, artikel 53, eerste lid, en artikel 67, derde lid, Grondwet. 
Toch strekken de voorstellen die tot op heden gedaan zijn tot invoering van een 
bindend correctief referendum nooit tot wijziging van bovengenoemde bepa-
lingen. In plaats daarvan richten deze voorstellen zich op wijziging van de wet-
gevingsprocedure. De invoering van een bindend correctief referendum zou 
burgers een beslissende stem geven in de vaststelling van wetten, terwijl artikel 
81 Grondwet bepaalt dat ‘de vaststelling van wetten geschiedt door regering en 
Staten-Generaal gezamenlijk’. Omdat artikel 81 de regering en Staten-Generaal 
aanwijst als wetgever, en niet het volk of de kiezers, zou artikel 81 Grondwet het 
grondwettelijke beletsel vormen voor een bindend correctief referendum.109 
Het voorstel voor een referendum dat momenteel aanhangig is in tweede lezing 
beoogt daarom artikel 81 Grondwet aan te vullen met de bijzin “behoudens de 
mogelijkheid van een referendum met toepassing van paragraaf IA”, om ver-
volgens na artikel 89 Grondwet een paragraaf 1A in te voegen met bepalingen 
die de procedurele randvoorwaarden van zo’n referendum stellen.110 

Een mogelijke verklaring voor het feit dat de voorstellen tot invoering van een 
bindend correctief referendum louter strekken tot wijziging van de wetge-
vingsprocedure, is dat zo’n referendum veelal gepresenteerd wordt als een aan-
vulling op de vertegenwoordigende democratie, en niet als vervanging of wijzi-
ging ervan. Met andere woorden, invoering van een bindend correctief referen-
dum zou het ideaal van de parlementaire partijendemocratie niet aantasten; al-
leen het exclusieve karakter ervan. Zo beredeneerd, zouden de bepalingen die 
aan het ideaal van de parlementaire partijendemocratie uitdrukking geven zich 
niet verzetten tegen invoering van een bindend correctief referendum. 

Een dergelijke redenering zien we terug bij Boogaard. Hij stelt dat de Grondwet 
verschillende democratie-idealen waarborgt, die gelijkwaardig zijn ten opzichte 

107 Het ‘Oekraïne-referendum’ op 6 april 2016 en op 21 maart 2018 een referendum over de 
nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. 

108 ‘Vertrouwen in de toekomst: Regeerakkoord 2017-2021’, 10 oktober 2017, p. 8. 
109 Boogaard 2018, p. 4 en 8, acht deze redenering maar weinig overtuigend. 
110 Stb. 2021, 58. 
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van elkaar en elkaar in evenwicht houden.111 In zijn ogen: 

– geven artikel 50 en 67, derde lid, Grondwet uitdrukking aan het ideaal van de 
parlementaire democratie, waar het argument regeert, 

– geeft artikel 53 Grondwet uitdrukking aan het ideaal van de partijende-
mocratie, waar de politieke visie regeert, en 

– geeft artikel 4 uitdrukking aan het ideaal van de plebiscitaire identiteits- de-
mocratie, waar de wil van het volk beslist. Volgens dat laatste ideaal dient het 
politieke staatsrecht “rechtstreekse invloed van de kiezer op het beleid mo-
gelijk te maken.”112 

Verhey stelt dat uit het betoog van Boogaard volgt “dat met het ideaal van de 
plebiscitaire identiteitsdemocratie ook nieuwe vormen van burgerparticipatie 
een grondwettelijk fundament hebben gekregen”en acht deze redenering – vol-
gens mij terecht – niet overtuigend.112, 113 De codificatie van het kiesrecht in 1983 
gaf geen uitdrukking aan het ideaal van de plebiscitaire identiteitsdemocratie, 
maar bevestigde juist de exclusiviteit van de parlementaire vertegenwoordiging: 
alle staatsburgers bezitten het fundamentele recht om op de wetten die landelijk 
tot stand werden gebracht invloed uit te oefenen, maar alléén via het verkiezen 
van hun vertegenwoordigers in het parlement, en niet ook via het verkiezen van 
een minister-president of via referenda.114 Die routes waren in de aanloop naar 
de grondwetsherziening van 1983 immers als gevolg van de verwerping van 
concrete voorstellen en door de aanvaarding van bepaalde moties afgesneden.115 

Een meer fundamenteel bezwaar tegen Boogaard’s benadering is dat artikel 4, 
50, 53 en 67, derde lid, Grondwet in samenhang moeten worden gelezen. Deze 
bepalingen geven niet elk uitdrukking aan verschillende democratie-idealen, 
maar zijn elementen van één democratie-ideaal: dat van de parlementaire par-
tijendemocratie. Artikel 50 en artikel 67, derde lid, Grondwet waren in de ne-
gentiende eeuw weliswaar de pijlers van het parlementarisme, maar deze bepa-
lingen hebben sinds de invoering van het algemeen kiesrecht en het evenredig- 
heidsstelsel een andere betekenis gekregen. Sindsdien houdt artikel 50 Grond-
wet namelijk in dat Kamerleden samen een getrouwe afspiegeling geven van de 
verschillende politieke stromingen in Nederland, en verhindert artikel 67, derde 

111 Boogaard 2018, p. 249. 
112 Boogaard 2018, p. 249. 
113 Verhey 2021, § 30.2. 
114 Van Vugt 2021, p. 297, 307. 
115 Van Vugt 2021, p. 276-288. 
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lid, Grondwet niet meer dat Kamerleden opkomen voor de belangen en opvat-
tingen van hun kiezers. In plaats daarvan creëert deze bepaling de ruimte voor 
vertegenwoordigers om de politieke idealen van hun achterban te realiseren op 
een manier die zij haalbaar en wenselijk achten, ook als daarvoor com-
promissen moeten worden gesloten met de vertegenwoordigers van andere 
politieke stromingen. 

Net als de invoering van het evenredigheidsstelsel en de codificatie van het al-
gemeen kiesrecht, zal ook de invoering van een referendum consequenties heb-
ben voor de betekenis van artikel 50 en artikel 67, derde lid, Grondwet. Dat wil 
niet zeggen dat artikel 50 Grondwet zich tegen de invoering van een bindend 
correctief referendum verzet. De tekst van die bepaling wijst de Staten-Gene- 
raal weliswaar aan als nationale volksvertegenwoordiging, maar schrijft niet 
dwingend voor dat “democratische besluitvorming uitsluitend mogelijk [is] via 
de volksvertegenwoordiging en daarbuiten dus niet”.116 Dat is de uitleg die door 
de grondwetgever in 1983 aan artikel 50 Grondwet is gegeven, en die constitu-
tionele actoren telkens weer bevestigen wanneer zij een voorstel tot invoering 
van een bindend correctief referendum afwijzen. Maar zodra de grondwetgever 
overstag gaat en een voorstel voor een bindend correctief referendum aan-
vaardt, gaat die uitleg niet meer op.117 Democratische besluitvorming geschiedt 
dan niet meer uitsluitend via de nationale volksvertegenwoordiging, maar ook 
daarbuiten. 

Desalniettemin zal artikel 50 Grondwet door invoering van een referendum een 
fundamenteel andere betekenis krijgen. Wat Boogaard namelijk scherp ziet, is dat 
achter het referendum een democratie-ideaal schuilgaat, waarin niet de ratio of de 
visie op het algemeen belang regeert, maar de wil van de kiezer.118 Met behulp van 
een bindend correctief referendum kunnen de kiezers het parlement immers 
corrigeren op het moment dat een meerderheid in het parlement niet in overeen-
stemming met hun wil beslist.119 Het uitgangspunt in deze visie is dus dat het ver-

116 Aldus Schutgens & Sillen 2017, p. 194. 
117 Vgl. Kummeling 2016, p. 227: “Er zijn er zelfs die argumenteren dat uit het feit dat de Neder-

landse Grondwet alleen vormen van representatieve democratie noemt geconcludeerd 
moet worden dat er sprake is van een constitutioneel primaat of inherente superioriteit van 
de representatieve democratie en dat iedere poging tot introductie van een vorm van directe 
democratie in strijd met de Grondwet zou zijn.”. 

118 Boogaard 2018, p. 249. 
119  Het fenomeen waarbij een meerderheid van het parlement besluiten neemt waarin een 

meerderheid van de kiezers zich niet herkent, staat ook wel bekend als de Os-
trogorski-paradox. Zie Van der Burg & Van der Meer 2017, p. 148. 
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tegenwoordigen van het gehele Nederlandse volk in de zin van artikel 50 Grond-
wet neerkomt op het uitvoeren van de wil van de kiezer. 
Het uitvoeren van de wil van de kiezer impliceert echter dat van de leden der 
Staten-Generaal niet verwacht wordt dat zij ten aanzien van de uitvoering van 
de politieke idealen van zichzelf en hun achterban hun eigen afwegingen ma-
ken. Integendeel, in een dergelijke vertegenwoordigingsopvatting zijn de leden 
van de Staten-Generaal ‘levende stemkastjes’: hun stemgedrag wordt bepaald 
door de opvattingen van hun achterban ten aanzien van concrete wetsvoorstel-
len. 120 Een instrument als het referendum geeft uitdrukking aan deze vertegen- 
woordigingsopvatting, omdat het de leden der Staten-Generaal dwingt “om na-
drukkelijker rekening te houden met de opvattingen van de bevolking”.121 Doen 
zij dat niet, dan kunnen kiezers hun vertegenwoordigers op de vingers tikken. 

Daarmee gaat van het bindend correctief referendum niet alleen een corrige-
rende, maar ook een ‘alerterende’ werking uit. Volgens Hendriks geeft een bin-
dend correctief referendum namelijk óók “vooraf, als wetgeving nog niet parle-
mentair is vastgesteld, nuttige prikkels en waarschuwingssignalen af. Bestuur-
ders die weten dat hun wetgevende arbeid effectief betwist kan worden, gaan 
hun wetgevende arbeid met vergrote alertheid in. (...) Anders gezegd: de aan-
wezigheid van een reëel wetgevingscorrectief leidt tot activiteiten die daadwer-
kelijke activering van het wetgevingscorrectief moeten voorkomen.”.122 

Precies om die reden verzet artikel 67, derde lid, Grondwet zich wél tegen de 
invoering van een referendum.123 Deze bepaling verhindert niet alleen dat de 
vrijwillige partijbinding van een Kamerlid ontaardt in een gedwongen partij- 
binding,124 maar geeft ook uitdrukking aan het beginsel van het vrije mandaat 
dat aan ons vertegenwoordigend stelsel ten grondslag ligt. Dit beginsel waar-
borgt de onafhankelijkheid van Kamerleden om op basis van hun eigen over-
wegingen hun stem te bepalen. Die vrijheid wordt ingeperkt wanneer Kamer-
leden bij voorbaat rekening moeten houden met een mogelijke kiezersuitspraak 
over een concreet wetsvoorstel, en wanneer Kamerleden verplicht zijn om de 
wil van de kiezer, zoals deze zich openbaart in een referendum, uit te voeren. 

120 Zie ook Boogaard 2017. 
121 Staatscommissie-Remkes 2018, p. 142. 
122 Hendriks 2021, p. 218-219. 
123 Vgl. Schutgens & Sillen 2017, p. 193. Volgens hen bindt de uitspraak de wetgever als zodanig, 

en niet individuele leden der Staten-Generaal. 
124 Kleijkers 1993, p. 267-268. 
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Kortom: artikel 50 Grondwet zou zich niet verzetten tegen de invoering van een 
bindend referendum, maar wel een fundamenteel andere betekenis krijgen. Het 
lastverbod dat is neergelegd in artikel 67, derde lid, Grondwet vormt daar-
entegen wel een grondwettelijk beletsel voor invoering van een bindend refe-
rendum. Omdat Kamerleden bij hun stemgedrag zullen anticiperen op een mo-
gelijke kiezersuitspraak, en wegens het bindende karakter van dit referendum 
gehouden zijn om aan die kiezersuitspraak opvolging te geven, vormt het bin-
dend correctief referendum een fundamentele aantasting van het vrije mandaat 
van Kamerleden. 

4.2   Burgerforum 

Een burgerforum is een relatief kleine, vaak gelote groep burgers, die door mid-
del van discussie en onderling overleg gaandeweg komt tot een gezamenlijk 
eindoordeel over een concrete beleidskwestie, welk oordeel uitmondt in een 
concreet besluit of advies aan de overheid.125 Deze burgerfora kennen allerlei 
namen (‘burgerpanels’, ‘burger(be)raden’, ‘burgertoppen’) en ook verschillende 
varianten. Zo worden burgerfora soms ingesteld door de overheid, terwijl bur-
gers ook zelf burgerfora initiëren.126 Momenteel vinden burgerfora in Neder-
land vooral op lokaal niveau plaats, al dan niet onder de naam G1000.127 Deze 
burgerfora zijn geïnspireerd door de ‘Giooo-burgertop’, die in 2011 in België 
geïnitieerd werd door David van Reybrouck om de daar vastgelopen ka-
binetsformatie een nieuwe impuls te geven.128 

Inmiddels gaan er steeds meer stemmen op voor het gebruik van burgerfora ter 
advisering van de formele wetgever. Een dergelijk nationaal burgerforum heeft 
zich in Nederland één keer voorgedaan: het Burgerforum Kiesstelsel in 2006.129 

Dit Burgerforum was ingesteld door de regering om te adviseren over de wen-
selijkheid van een nieuw kiesstelsel voor de Tweede Kamer,130 en bestond uit 
140 ‘gewone’ burgers die door middel van loting geselecteerd waren uit 1706 
aanmeldingen.131 In eerste instantie leek het advies van het Burgerforum voor 

125 Leyenaar 2009, p. 10-11. 
126 Boogaard & Cohen 2016, p. 1410. 
127 Boogaard e.a. 2016, p. 11. 
128 Boogaard & Cohen 2016, p. 1408. Van Reybrouck 2013 is vooral bekend geworden door zijn 

pamflet tegen verkiezingen en vóór loting. 
129 Burgerforum Kiesstelsel 2006. 
130 Stcrt. 2006, 36, p. 10, art. 3. 
131 Van der Woude 2008, p. 356. 
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een nieuw kiesstelsel in de spreekwoordelijke bureaulade te zijn verdwenen,132

totdat de Staatscommissie parlementair stelsel in 2018 adviseerde tot invoering 
van het ‘Burgerforum kiesstelsel’.133 De regering heeft deze aanbeveling over-
genomen en bereidt momenteel een wetsvoorstel voor tot wijziging van de 
Kieswet om het ‘Burgerforum kiesstelsel’ te realiseren.134 

De Staatscommissie parlementair stelsel was niet alleen voorstander van het 
voorstel van het Burgerforum kiesstelsel, maar ook van het fenomeen burger- 
forum zelf. Waar het bindend correctief referendum burgers in de slotfase van 

de wetgevingsprocedure betrekt, zouden burgers via burgerfora ook invloed 
kunnen uitoefenen in een voorfase van het wetgevingsproces. De Staatscom-
missie wees daarbij op de mogelijkheid van een burgerforum als vervolgstap na 
het instellen van een nationaal burgerinitiatief.135 Een adviescommissie onder 
leiding van voormalig Ombudsman Brenninkmeijer deed onlangs eveneens de 
aanbeveling om een burgerforum in te stellen, maar dan specifiek met het oog 
op het klimaatbeleid.136 In Frankrijk, Schotland, Ierland, het Verenigd Konink-
rijk en Duitsland worden dergelijke klimaatpanels al georganiseerd.137 In de 
Duitstalige Gemeenschap van België is bovendien een permanente burgerdia- 
loog ingevoerd, waarvoor twee lichamen in het leven zijn geroepen: een Bur- 
gerraad en een Burgerassemblee. De Burgerraad is een permanent orgaan, dat 
de thema’s bepaalt waarover de gelote Burgerassemblee delibereert.138 

Het burgerforum is dus niet alleen ‘hot’ maar ook ‘happening’. Nu verschilt het 
burgerforum op fundamentele punten van het referendum. Bij een referendum 
heeft elke kiesgerechtigde burger in beginsel inspraak in het wetgevingsproces. 
In hun eentje tijgen burgers naar het stemlokaal om zich voor of tegen een be-
paald wetsvoorstel uit te spreken. Zij kunnen hun keuze daarbij baseren op 
stukken die zij gelezen hebben of gesprekken die zij gevoerd hebben, maar dat 
hoeft niet. Geïnformeerd of niet, in volledige autonomie en anonimiteit brengt 

132 Kamerstukken II 2008/09, 30 184, nr. 20L 
133 Staatscommissie-Remkes 2018, p. 16, 103, 110 e.v. 
134 Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/05/wetsvoorstel-met-een-stem 

-meer-keus-voor-advies-naar-raad-van-state.
135 Ook door reeds bestaande instrumenten beter te benutten, zie Staatscommissie-Remkes 

2018, p. 163, 166. 
136 Zie commissie-Brenninkmeijer 2021. 
137 Van Es e.a. 2021, p. 2216-2217. 
138 Zie https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/burgerdialoog-in-de-startblokken. 
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de kiezer zijn stem uit.139 Bij een bindend correctief referendum staat dan ook 
de (ongefilterde) wil van de kiezer centraal, en die wil is (bij een geldige refe-
rendumuitslag) wet. 

Een burgerforum kenmerkt zich daarentegen door deliberatie. De bedoeling 
van een burgerforum is dat een groep geïnformeerde burgers door middel van 
discussie en overleg gaandeweg komt tot een gezamenlijk eindoordeel over een 
concrete maatschappelijke kwestie.140 Een burgerforum gaat dus niet uit van het 
principe van ‘one man, one vote’,141 maar veronderstelt dat de uitwisseling van 
argumenten tussen ‘gewone burgers’ kan leiden tot een rationeel en breed ge-
dragen standpunt. Daarnaast krijgt bij een burgerforum maar een minuscuul 
gedeelte van de kiezers de mogelijkheid tot rechtstreekse inspraak.142 Dat lijkt 
ook de reden waarom referenda in de literatuur wel beschouwd worden als een 
vorm van directe democratie, maar het burgerforum niet.143 Voor die laatste 
wordt de meer overkoepelende term van burgerparticipatie gebruikt.144 

Anders dan bij een referendum staat bij het burgerforum dus niet de wil van de 
kiezer centraal, maar de uitwisseling van ideeën, kennis en argumenten tussen 
gelijke deelnemers die streven naar wederzijds begrip.145 Het burgerforum geeft 
dan ook geen uitdrukking aan het ideaal van de plebiscitaire identiteitsdemocra-
tie, maar aan het ideaal van de deliberatieve democratie.146 Volgens dit ideaal volgt 
de bepaling van het algemeen belang niet uit het samenvoegen van electorale 
voorkeuren, maar uit de uitwisseling van argumenten in de vorm van een discus-
sie.147 

Burgerfora en referenda verschillen van elkaar, maar hebben met elkaar gemeen 
dat beide voorgesteld worden als aanvulling op het vertegenwoordigende stelsel 

139 Zo stelt Dölle 2008, p. 282, dat het goed mogelijk is “om via de moderne massacommu-
nicatiemiddelen deskundigen het referendumelectoraat te laten voorlichten en op elkaar te 
laten inpraten voor het front van de tv-kijkers en internetgebruikers”, maar burgers kunnen 
“in de verste verte niet verplicht worden hieraan deel te nemen of hiervan kennis te nemen.” 

140 Leyenaar 2009, p. 10-11. 
141 Uzman 2018, p. 61-62. 
142 Van der Woude 2008, p. 359. 
143 Uzman 2018, p. 96-97. 
144 Ibid. Zie ook Verhey 2021, volgens wie de term ‘burgerparticipatie’ ‘in de regel breed op-

gevat en zelden scherp gedefinieerd’ wordt, § 30.4. 
145 Engelen & Sie Dhian Ho 2004, p. 285. 
146 Uzman 2018, p. 76. 
147 Engelen & Sie Dhian Ho 2004, p. 291. 
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en een versterking van de democratie.148 Ook hier rijst dan evenwel de vraag hoe 
het burgerforum zich dan precies tot dat vertegenwoordigend stelsel en het 
grondwettelijke ideaal van de parlementaire partijendemocratie verhoudt. 
In de eerste plaats heeft een burgerforum als functie om de overheid te advise-
ren vanuit het perspectief van de ‘gewone’ burger. Het is daarom geen advies-
college in de zin van de Kaderwet adviescolleges. De samenstelling van zo’n 
adviescollege wordt namelijk bepaald aan de hand van expertise op het beleids-
terrein waarvoor het adviescollege is ingesteld.149  Een burgerforum wordt 
daarentegen samengesteld aan de hand van loting, hetgeen per definitie een 
willekeurige methode is: ‘het lot’ beslist immers wie er in een burgerforum 
komt te zitten.150 Dat de burgers die voor het burgerforum ingeloot worden 
enige deskundigheid hebben ten aanzien van de beleidskwestie waarover zij 
mogen adviseren, kan daardoor niet worden gegarandeerd. Dat is ook niet erg. 

In een burgerforum staat het burgerperspectief centraal; niet het perspectief van 
de expert. Om te voorkomen dat het overleg in een burgerforum verzandt in 
borrelpraat, verdient het volgens voorstanders van loting en burgerfora des-
alniettemin aanbeveling dat de leden van een burgerforum objectief voorgelicht 
worden door experts over het onderwerp waarover het burgerforum gaat advi-
seren.151 

Als het burgerforum geen adviescollege is, kan het dan worden gekwalificeerd als 
een vertegenwoordigend orgaan? In adviezen over het vormgeven van gelote 
burgerfora valt op dat er vanuit het oogpunt van democratische legitimiteit conti-
nu gehamerd wordt op het belang van representativiteit. 152  Om dat te be-
werkstellingen, zou het volgens voorstanders van loting en burgerfora aanbeveling 
verdienen om gestratificeerde loting toe te passen. Dat houdt in dat de groep inge-
lote burgers onderverdeeld wordt op basis van verschillende persoonskenmerken, 
zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en etniciteit. Vervolgens vindt 
een selectie plaats om ervoor te zorgen dat er in het bur gerforum evenveel vrou-
wen als mannen zitten, en meer mensen met een praktische dan met een weten-
schappelijke opleiding, zodat het burgerforum qua samenstelling zo veel mogelijk 
een dwarsdoorsnede is van de Nederlandse bevol- king.153 

148 Rob 2018, p. 39 en 43. 
149 Van der Woude 2008, p. 359. 
150 De Jong & Kummeling 2018. 
151 Van Reybrouck 2013, p. 143. 
152 Commissie-Brenninkmeijer 2021, p. 31; Van Es e,a. 2021, p. 2217; Jacobs 2021, p. 24-31. 
153 Bv. het Burgerforum Luchtkwaliteit Amsterdam 2006, zie Leyenaar 2009, p. 14. 
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De representativiteit die bij burgerfora van belang wordt geacht, is ‘descriptief’ 
van aard: voor de democratische legitimiteit van het advies van het burgerforum, 
zouden de ingelote burgers samen een getrouwe afspiegeling moeten geven van 
het Nederlandse volk in al zijn geledingen, en dan in het bijzonder gelet op de-
mografische en sociale kenmerken.154, 155 Dat is een ander type van afspiegeling 
dan de afspiegeling waar artikel 50 Grondwet vanuit gaat. Sinds de invoering van 
het evenredigheidsstelsel wordt deze bepaling zo uitgelegd dat de Tweede en 
Eerste Kamer een getrouwe, politieke afspiegeling geven van het Nederlandse 
volk. De Kamerleden die namens een politieke partij in de Kamer zitten, verte-
genwoordigen met elkaar de politieke idealen en belangen van zo veel mogelijk 
Nederlanders.155 De Staatscommissie parlementair stelsel definieert dit als in-
houdelijke vertegenwoordiging: het vertegenwoordigen van jde belangen, idea-
len, ideeën, aspiraties en ambities van “de Nederlandse burgers”.156 

Burgers die worden ingeloot voor een burgerforum treden daarentegen niet op 
als vertegenwoordiger van een inhoudelijke politieke stroming. Als ‘gewone’ 
burgers ontlenen zij hun ‘zetel’ in het burgerforum niet aan verkiezingen, maar 
nemen zij louter namens zichzelf deel aan de deliberaties in het burgerforum. In 
het verlengde daarvan hoeven zij over de uitkomst van hun beraadslagingen 
geen politieke verantwoording af te leggen.156 157 Er is immers geen sprake van 
een mandaatverhouding tussen de burgers die zijn ingeloot voor een burgerfo-
rum en de rest van het Nederlandse volk. Om die reden wordt een burgerforum 
doorgaans niet aangemerkt als een vorm van vertegenwoordiging, hetgeen te-
genwoordig toch onlosmakelijk verbonden wordt geacht met verkiezingen en 
verantwoording.158 

Dat neemt niet weg dat burgerfora die qua samenstelling een getrouwe, de-
scriptieve afspiegeling zijn van de samenleving ‘op grond van die afspiegeling 
beschouwd kunnen worden als een miniatuurweergave van het volk en dat hun 
beslissingen hetzelfde zijn als wanneer het volk bijeen zou zijn geweest.’159 Dit 

154 Staatscommissie-Remkes 2018, p. 54. 
155 Voor het vertegenwoordigen van het gehele Nederlandse volk lijkt echter in toenemende 

mate nodig te worden geacht dat beide Kamers der Staten-Generaal ook naar demogra-
fische en sociale kenmerken een getrouwe afspiegeling vormen van de Nederlandse sa-
menleving. Zie ook Boogaard 2018, p. 247. 

156 Staatscommissie-Remkes, p. 53. Volgens de Staatscommissie staan inhoudelijke en de-
scriptieve vertegenwoordiging evenwel niet los van elkaar. 

157 Zie ook Uzman 2018, p. 98. 
158 Aldus Van der Woude 2008, p. 360. 
159 De Jong & Kummeling 2018, § 1.b, tekst bij voetnoot 39. 
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kan men overigens ook beweren van een referendumuitslag. De geldigheid daar-
van wordt niet voor niets vaak gekoppeld aan een opkomst- of uitkomst- drem-
pel: hoe minder kiezers zich bij een referendum uitspreken voor of tegen een 
bepaald wetsvoorstel, hoe minder representatief de uitslag van dat referendum zou 
zijn voor de ‘wil van het volk’.160 Desondanks zouden de meeste mensen een re-
ferendum evenmin beschouwen als een vorm van vertegenwoordiging. 

Nu sluit het deliberatieve karakter van een burgerforum op het eerste gezicht 
beter aan op het ideaal van de parlementaire partijendemocratie dan het plebis- 
ciete karakter van een referendum. De besluitvorming in het parlement ken-
merkt zich idealiter immers ook door de zoektocht naar het algemeen belang 
via een uitwisseling van argumenten en dialoog tussen verschillende partijen, 
die ondanks onderlinge tegenstellingen tot een vruchtbare samenwerking wil-
len komen. Door bij Kamerleden meer aandacht te genereren voor het rationele 
burgerperspectief kan het burgerforum de kwaliteit van dat debat en de uit-
komst daarvan (wetgeving) verhogen.161 Zo bezien heeft deze vorm van bur-
gerparticipatie de potentie om het parlement ‘responsiever’ te maken.162 163 

Om het ideaal van de parlementaire partijendemocratie te waarborgen, zullen 
Kamerleden echter wel de vrijheid moeten hebben om het eindoordeel van een 
burgerforum op hun eigen manier te interpreteren en daar uitvoering aan te 
geven op een manier die hen het beste lijkt. Dat lijkt geen probleem, zolang de 
uitkomst van het burgerforum neerkomt op een advies aan het parlement. Ju-
ridisch gezien kan de Kamer dan nog altijd zelf beslissen hoe zij met die uit-
komst omgaat. Zo kan de Tweede Kamer naar aanleiding van de uitkomst van 
een burgerforum via een motie de regering verzoeken om met een reactie te 
komen of om een wetsvoorstel voor te bereiden. De Tweede Kamer kan ook 
gebruik maken van haar initiatiefrecht. Maar zelfs als een of meer Kamerleden 
op grond van de uitkomst van een burgerforum een wetsvoorstel aanhangig 
maken, staat het andere Kamerleden volgens onze Grondwet vrij om daar 
amendementen op aan te brengen of het voorstel te verwerpen. 

160 Boele van Hensbroek e.a. 2017, p. 160; Zie tevens Bloks 2018, p. 90. 
161 Bij het kwaliteitsaspect is de gedachte dat betrokkenheid van burgers waarborgt dat hun 

behoeften en gezichtspunten verdisconteerd kunnen worden in het proces van rechts-
vorming, aldus Uzman 2018, p. 62. 

162 “A representative government must not merely be in control, not merely promote the pu-
blic interest, but must also be responsive to the people. (...) There need not be a constant ac-
tivity of responding, but there must be a constant condition of responsiveness of potential 
readiness to respond.”, aldus Pitkin 1966, p. 232-233. 

163 Verhey 2021, § 30.6. 

157



E.Y. VAN VUGT 

Kamerleden kunnen ook gegronde redenen hebben om van het advies van 
een burgerforum af te zien. Zelfs als het burgerforum een perfecte 
descriptieve af-spiegeling van het gehele Nederlandse volk zou geven, 
hetgeen in de praktijk overigens heel lastig blijkt, wil dat niet zeggen dat 
ook alle belangen en opvat-tingen tijdens het overleg van zo’n burgerforum 
aan bod zijn gekomen. Niet alle vrouwen/mannen, homo’s/hetero’s, 
hoogopgeleiden/laagopgeleiden, randste-delingen/dorpelingen, rijken/
armen, ouderen/jongeren denken immers over alle onderwerpen hetzelfde 
of hebben dezelfde belangen. Van het parlement wordt daarentegen 
verwacht dat het de opvattingen en belangen van alle Ne-derlanders 
meeweegt in de bepaling van het algemeen belang.163 

Als de belangenafweging in het parlement inderdaad tot een andere 
uitkomst leidt dan de beraadslagingen in een burgerforum, zijn Kamerleden 
constitutio-neel gezien vrij om het advies van het burgerforum terzijde te 
leggen. Zij zullen echter ook beseffen dat zo’n beslissing tot grote 
teleurstelling zal leiden onder de bij het burgerforum rechtstreeks 
betrokken burgers en mogelijk ook wan-trouwen aanwakkert bij het grote 
publiek.164 Dat was althans in 2018 de reden voor de regering om over te 
gaan tot intrekking van de Wet raadgevend refe-rendum: de wetgever mag 
een raadgevende uitspraak tot afwijzing van een wetsvoorstel naast zich 
neerleggen, maar dat zal het vertrouwen van de kiezer in de politiek niet 
bevorderen.165 

Ook de instelling van een burgerforum zal op zijn minst de hoop wekken 
dat het parlement het eindoordeel van zo’n burgerforum in overweging 
neemt. Volgens communicatiewetenschappers schept een uitnodiging van 
het bestuur om mee te praten ook de verwachting bij burgers dat zij serieus 
worden geno- men.166 De adviescommissie Burgerbetrokkenheid klimaat 
benadrukt eveneens dat het essentieel is dat burgers het vertrouwen hebben 
‘dat met hun voorstellen serieus omgegaan zal worden’ door politici en 
bestuurders: ‘Een effectief bur-gerforum vraagt - naast tijd, middelen en 
ondersteuning - een helder commit-ment van politiek en bestuur.’167 

Als een burgerforum alleen maar zin heeft als volksvertegenwoordigers zich 

164 Zie bv. ‘“Macron heeft ons verraden”. De Franse Burgerraad voor het Klimaat blijkt een 
wassen neus’ in De Groene Amsterdammer, afl. 30, 28 juli 2021. 

165 Zie ook Van Vugt 2018. 
166 Zie ook Bleijenberg e.a. 2019. 
167 Commissie-Brenninkmeijer, p. 19, p. 27. 
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committeren aan de uitkomst van een burgerforum, komen de adviezen van een 
burgerforum echter de facto neer op een bindende instructie. Hoewel volksver-
tegenwoordigers de iure nog een zekere vrijheid hebben om te bepalen of, en zo 
ja, hoe zij met zo’n advies omgaan, staan zij onder maatschappelijke druk om 
uitvoering te geven aan het advies van een burgerforum. In de praktijk zouden 
Kamerleden zich dus wel degelijk gebonden kunnen voelen aan een advies van 
een burgerforum, waardoor het vrij mandaat feitelijk toch wordt aangetast. 

5. Behoeft de Grondwet aanpassing? 

De Grondwet geeft eigenlijk al ruim een eeuw uitdrukking aan het ideaal van 
een exclusief vertegenwoordigende, parlementaire partijendemocratie. Dit 
ideaal steunt op de gedachte dat wetten hun legitimiteit ontlenen aan het feit dat 
zij zijn vastgesteld door een democratisch verkozen parlement dat repre-
sentatief is voor de verschillende politieke stromingen in Nederland. Anders 
gezegd: zolang de belangen en politieke idealen van alle Nederlanders tijdens 
het wetgevingsproces door het parlement meegewogen worden bij het bepalen 
van het algemeen belang, zullen die Nederlanders de uitkomst van het wetge-
vingsproces als gezaghebbend aanvaarden. 

De werkelijkheid blijkt echter weerbarstig. De exclusief vertegenwoordigende, 
parlementaire partijendemocratie wordt al lang niet meer “als de allesbepalende 
legitimiteitsverschaffer beschouwd”.168 Is het dus niet gewoon de hoogste tijd 
dat onze volksvertegenwoordigers het representatieve systeem van binnenuit 
openbreken, dat hinderlijke lastverbod lozen en burgers via referenda en bur-
gerfora intensiever betrekken bij hun besluitvorming? 

Was het maar zo eenvoudig. Referenda en burgerfora worden aangedragen als 
oplossing voor het probleem dat meer complexiteit in de samenleving en een 
toenemende afstand tot het besluitvormingsproces van de overheid bij burgers 
leidt tot een verminderd gevoel van grip op hun omgeving. Door deze burgers 
intensiever te betrekken bij het wetgevingsproces, zouden zij dat gevoel van 
grip weer kunnen terugkrijgen. Het referendum en het burgerforum verstevi-
gen inderdaad de greep van het volk op het parlement: zij dwingen het parle-
ment om nadrukkelijker rekening te houden met diens wil. 

Hierbij past echter één cruciale kanttekening: in de hedendaagse hypercom- 

168 Kummeling 2016, p. 221. 
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plexe samenleving heeft het parlement het lang niet altijd meer alleen voor het 
zeggen. Als reactie op de toenemende maatschappelijke complexiteit heeft het 
parlement zijn zeggenschap over de inhoud van algemeen geldende normen uit 
handen moeten geven aan meer gespecialiseerde instanties op verschillende 
niveaus binnen de meerlagige rechtsorde. Het referendum en het burgerforum 
geven de burger dus weliswaar meer inspraak, maar niet per se op de plaatsen 
waar in veel gevallen de daadwerkelijke beslissingen worden genomen. 

In plaats daarvan zouden de invoering van het referendum en het burgerforum 
de positie van het parlement in ons staatsbestel zelfs nog verder kunnen uithol-
len. Deze instrumenten dwingen het parlement immers om, op de terreinen 
waarover het nog wel zeggenschap heeft, uitvoering te geven aan de wil van de 
kiezers (wat niet per se hetzelfde is als het algemeen belang), of aan de beslis-
singen van een willekeurig samengestelde groep burgers, die voor die beslissin-
gen aan niemand verantwoording schuldig is, en waarvan het evenmin zeker is 
dat deze steun genieten onder de bevolking. Een versterking van het stelsel van 
parlementaire vertegenwoordiging zou ik de aanvulling van dat stelsel met re-
ferenda en burgerfora dus niet willen noemen. 

Ten slotte loopt men door een intensiever gebruik van referenda en burgerfora 
in de fuik van de hypercomplexe samenleving. Deze nieuwe vormen en varian-
ten van burgerparticipatie worden voorgesteld als oplossing voor de toene-
mende maatschappelijke complexiteit, maar zij maken het wetgevingsproces er 
geenszins minder complex op.169 Integendeel, als burgers naast het kiesrecht 
voor de algemeen vertegenwoordigende organen ook directe politieke inspraak 
krijgen, zal het voor volksvertegenwoordigers steeds moeilijker worden om bij 
de zoektocht naar het algemeen belang niet te verdwalen in een oerwoud van 
particuliere meningen, wensen en eisen. 

169 Verhey 2021, § 30.4. 
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Stedelijke dimensie:  
de rol van de grote complexe stad 

in  
globaliserend constitutionalisme 





Constitutionalisme, rechtsvorming en de grote stad 

G. Leenknegt* 

1. Inleiding 

Grote steden en urbane regio’s zijn hypercomplexe gemeenschappen bij uit-
stek. Stedelijke samenlevingen zijn enorm divers in maatschappelijk, sociaal- 
economisch, cultureel en linguïstisch opzicht. Grote steden lijken wat dat be-
treft wereldwijd vaak meer op elkaar dan elk van hen op het hun omringende 
niet-stedelijke gebied. Steden als New York, Amsterdam en Antwerpen her-
bergen elk meer dan 150 nationaliteiten; 1 in Londen worden zo’n 250 talen ge- 
sproken.2 De ruimtelijke dichtheid van de stedelijke omgeving maakt bovendien 
dat uiteenlopende wensen, noden en belangen van allerlei groepen binnen de 
stedelijke samenlevingen veelvuldig en heftig kunnen botsen. In het bestuur van 
de stad - of de stedelijke regio - moeten al die belangen worden gehoord, verte-
genwoordigd en beschermd, moeten afwegingen worden gemaakt en uit-
eindelijk oplossingen en voorzieningen worden gerealiseerd.3 

De bestuurlijke inrichting, de bevoegdheden van het bestuur en de democratische 
processen die dat bestuur legitimeren zouden idealiter moeten aansluiten bij het 
hypercomplexe karakter van de stad of de stedelijke regio. De laatste decennia 
zien we dat weerspiegeld in bijzondere wettelijke of constitutionele arrangemen-
ten voor grote steden. Enkele voorbeelden daarvan zijn de Greater London Autho-
rity (ingesteld in 2000), Roma Capitale (2010) en de Ville de Paris (2019): grote ste-
delijke gebieden met een bijzonder wettelijk statuut en eigen bestuurlijke en ver-
tegenwoordigende instituties en bevoegdheden. Binnen de context van het Ne-
derlandse openbaar bestuur kennen we geen bijzondere wettelijke arrangemen-
ten voor grootstedelijk bestuur. Steden als Amsterdam en Rotterdam hebben 
dezelfde bestuurlijke structuur als andere, niet-stedelijke gemeenten; differentia-
tie is nu alleen mogelijk binnen de ruimte die de organieke wetgeving biedt of 
door doelgerichte samenwerking (gemeenschappelijke regelingen). 

* Gert-Jan Leenknegt is univitair hoofddocent constitutioneel recht bij Tilburg Law School, 
Tilburg University. 

1 Ontleend aan: https://worldpopulationreview.com/world-cities/; kies de links naar de be-
treffende steden in de lijst. 

2 Zie http://projectbritain.com/regions/languages.htm. 
3 Over de groeiende politieke en bestuurlijke rol van grote steden zie o.a.: Barber 2014; Katz & 

Bradley 2013; Sassen 2001. 
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In deze bijdrage staat de vraag centraal welke mogelijkheden er zijn in het Ne-
derlandse constitutioneel recht om het bestuur van stedelijke gemeenschappen 
te versterken, zodat ze in staat zijn de vele en complexe uitdagingen waarmee zij 
worden geconfronteerd het hoofd te bieden. Daartoe zal ik een aantal bij-
zondere constitutionele en wettelijke arrangementen voor stedelijk bestuur, 
waaronder enkele ‘lokale grondwetten’ van steden en urbane regio’s, onder-
zoeken. De nadruk zal daarbij liggen op de institutionele structuur, de regelin-
gen aangaande vertegenwoordiging en, nauw daarmee verbonden, ‘stedelijk 
burgerschap’. Wat valt er van dergelijke arrangementen te leren? Wat zijn ty-
pisch stedelijke elementen? Ten slotte zal ik enkele overwegingen wijden aan de 
mogelijke toepassing van het idee van ‘stadsconstitutionalisme’4  binnen de 
context van het Nederlandse lokaal bestuur. De laatste jaren klinken er regel-
matig pleidooien voor meer differentiatie in het lokaal bestuur en voor meer 
aandacht voor de bijzondere opgaven van het lokaal bestuur in stedelijke re- 
gio’s.5 Wat zijn de (grond)wettelijke mogelijkheden en randvoorwaarden? 

De korte schetsen van de constitutionele positie van verschillende steden zijn 
overigens niet bedoeld om een grondige rechtsvergelijkende analyse te verrich-
ten; binnen de limieten van deze bijdrage zou dat niet mogelijk zijn. De functie 
ervan is vooral een beeld te schetsen van de variatie aan (grond)wettelijke ar-
rangementen die we aantreffen en te laten zien dat de versterking van het be-
stuur van steden en stedelijke regio’s vanwege de complexe opgaven waarmee 
zij worden geconfronteerd een bredere trend is. 

Hieronder zal ik eerst kort verschillende typen wettelijke en constitutionele ar-
rangementen voor grote steden bespreken, aan de hand van voorbeelden in een 
aantal andere landen (paragraaf 2). Daarna ga ik dieper in op twee aspecten die 
kenmerkend lijken te zijn voor dergelijke arrangementen. Het eerste aspect (pa-
ragraaf 3) is de samensmelting van het lokale en het regionale bestuurlijke niveau 
binnen de stad, met inbegrip van de gevolgen voor de bestuurlijke en vertegen-
woordigende instellingen en hun bevoegdheden. Het tweede aspect is de nadruk 
op uiteenlopende vormen van burgerparticipatie en directe democratie (para-
graaf 4). Daarna zal ik nagaan welke ruimte het Nederlandse constitutioneel recht 
biedt om de positie van steden met name ten aanzien van die twee aspecten te 
versterken, en besteed ik aandacht aan het idee van lokale, stedelijke ‘grondwet-
ten’ (paragraaf 5). Ik sluit af met conclusies, waarbij ik ook enkele gevolgtrekkin-
gen voor het Nederlandse constitutioneel recht maak (paragraaf 6).  

4 Voor een verkenning van dit concept, zie: Adams e.a. 2017. 
5 Zie o.a. Boogaard 2020; Groenleer e.a. 2018; Van der Woude 2021a; al wat ouder: Rob 
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2. Bijzondere wettelijke en constitutionele arrangementen voor 
steden 

In de landen om ons heen zijn vele voorbeelden te vinden van steden of stede-
lijke regio’s waarvoor een bijzonder wettelijk regime geldt. Soms zijn dat spe-
cifieke bepalingen in (algemeen geldende) organieke wetgeving, of zelfs in de 
nationale grondwet; soms is er bijzondere wetgeving voor bepaalde steden of 
urbane regio’s. Die arrangementen kunnen wat betreft de institutionele struc-
tuur, bevoegdheden en vormgeving van democratische processen afwijken van 
de regels die gelden voor andere lokale besturen in de betreffende rechtsorde. 
Soms hebben dergelijke steden of regio’s ook eigen lokale constituties, onder 
uiteenlopende aanduidingen als statuut, charter of grondwet. 

Dit is overigens verre van een modern verschijnsel. In Europa zien we al in de 
Middeleeuwen, vanaf omstreeks 1200, de ontwikkeling van ‘stadsrecht’, ge-
woonlijk op basis van privileges of charters die werden verleend door een lands-
heer. Stedelijke besturen verkregen bijvoorbeeld handelsprivileges, spraken zelf 
recht, sloegen eigen munten en hieven tol.6 Dergelijke charters dienden regelma-
tig als model voor de verlening van stadsrecht aan andere steden. In het huidige 
Polen, Oekraïne en de Baltische regio verkregen vele steden stadsrecht naar het 
voorbeeld van het Maagdenburger stadsrecht. In de lage landen stond het stads-
recht van Leuven model voor dat van onder meer Den Bosch, Haarlem en Alk-
maar.7 In de 17e en 18e eeuw komt in Europa geleidelijk een einde aan de privileges 
van steden, als gevolg van processen van staatsvorming, centralisatie en unifor-
mering.8 Desondanks bleef er in Nederland zelfs na 1814 nog onderscheid bestaan 
tussen stedelijke en plattelandsbesturen, tot de Gemeentewet in 1851 de gemeente 
als universele vorm voor het lokaal bestuur invoerde. Alle Nederlandse gemeen-
ten hebben sindsdien dezelfde hoofdorganen en dezelfde bevoegdheden; diffe-
rentiatie tussen gemeenten komt niet voor. 

De stad New York is een vroeg voorbeeld van een moderne stad met een eigen 
grondwet. Het New York City Charter, vastgesteld in 1898, regelt de bestuur-
lijke inrichting, de organisatie van de stedelijke ambtenarij, de financiële huis-
houding en de belangrijkste inhoudelijke taken van het stadsbestuur.9 De wet-

6 De Monté Ver Loren & Spruit 1982, p. 156-173. 
7 Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-vaderlandse Recht, Repertorium van de 

stadsrechten in Nederland, Oisterwijk 2012, p. 4; te vinden op: https://www.universiteit- lei-
den.nl/binaries/content/assets/geesteswetenschappen/institute-for-history/reperto- ri-
um-stadsrechten.pdf. 

8 Lesaffer 2004, p. 289 e.v. 
9 De tekst van het New York City Charter is te vinden op:  
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gever van de staat New York stelde het oorspronkelijke Charter vast voor de 
stad; de (onregelmatige) periodieke herzieningen van het Charter - de meest 
recente in 2018 en 2019 - geschiedden daarna telkens door een revision commis- 
sion van de stad New York zelf. Deze tijdelijke commissies doen voorstellen die 
ter goedkeuring in een stemming aan de burgers van de stad New York worden 
voorgelegd.10 Het Charter was eind negentiende eeuw de erkenning van de bij-
zondere status van New York; de stad was destijds al veruit de grootste van de 
Verenigde Staten en de toegangspoort waarlangs miljoenen immigranten het 
land binnenkwamen. 

In verschillende Europese landen is het stedelijke bestuur versterkt door de sa-
menvoeging van lokale en regionale bestuurlijke lagen. Duitsland kent al sinds 
de negentiende eeuw steden met een bijzondere wettelijke status, de zo-
genoemde kreisfreie steden.11 Deze steden oefenen krachtens het landsrecht 
binnen hun grondgebied ook de bevoegdheden uit van de regio (Kreis) waartoe 
zij behoren. Buiten het gebied van de stad behoudt de regio haar bevoegdheden. 
Tegenwoordig hebben zo’n honderd grotere en kleinere Duitse steden deze 
kreisfreie status. Oostenrijk kent een vergelijkbaar arrangement: vijftien grotere 
steden hebben daar de status van Statutarstadt, waarbij de stad ook de bevoegd-
heden van het Bezirk uitoefent. Bovendien hebben deze steden krachtens 
landsrecht een eigen Statuut, dat delen van de organieke wetgeving van het land 
vervangt. Ook Parijs heeft sinds 1 januari 2019 een bijzonder statuut dat hier 
enigszins op lijkt: door invoeging van enkele bepalingen12 in de organieke wet 
aangaande het decentraal bestuur in Frankrijk - de Code général des collectivités 
territoriales (CGCT) - werd de Ville de Paris gecreëerd. Twee bestuurlijke ni-
veaus, de gemeente (commune) en het departement, werden binnen het terri-
torium van de stad samengevoegd, waardoor het stadsbestuur over een aan-
zienlijk ruimer pakket aan bevoegdheden beschikt dan de overige gemeenten en 
departementen in Frankrijk. 

Verder zien we in meerdere landen om ons heen de vorming van stadsregio’s 
met een bijzondere wettelijke status. Zo zijn in Duitsland sinds het begin van 
deze eeuw op basis van deelstaatwetgeving enkele stadsregio’s gevormd. Sinds 
2009 vormt de stad Aken met negen omringende gemeenten een zogenoemde 

 https://www1.nyc.gov/site/charter/index.page. 
10 Zie https://www1.nyc.gov/site/charter/index.page; over de werkwijze van de review com-

missions, zie Goldstein 2013/14. 
11 Hameister e.a. 2017, p. 549-571. 
12 Loi no. 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et a l’aménagement me’tro- 

politain, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034103927/. 
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Regionalkreis13 die in de plaats komt van de oorspronkelijke Kreis, op basis van 
een speciale wet van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.14 Deze stadsregio heeft 
een eigen vertegenwoordigend orgaan (de Stadteregionsrat) en een bestuur. 
Eerder verkregen gemeenten in de stedelijke regio’s Saarbrücken (2008) en 
Hannover (2001) deze status. In de regio London werd in 2000 uit de City of 
London - het historische centrum - en de 32 districten (boroughs) van Greater 
London daaromheen bij wet de Greater London Authority (GLA) gevormd.15 
Deze stedelijke regio heeft een gekozen burgemeester en een verte-
genwoordigend orgaan, de London Assembly. De GLA oefent bevoegdheden 
uit ten aanzien van transport, brandweer en veiligheid, economie, ruimtelijke 
zaken, cultuur, media en sport. De stedelijke regio van de Italiaanse hoofdstad 
Rome vormt sinds 2010 een bijzondere territoriale bestuurlijke entiteit ge-
naamd Roma Capitale. De Italiaanse Grondwet introduceerde in 2001 de citta 
metropolitane als decentrale bestuurlijke entiteit binnen Italië, naast de gemeen-
ten, provincies en regio’s.16 Een organieke wet17 verstrekte Rome in 2010 de sta-
tus van metropole stad. Bijzonder is dat deze nieuwe bestuurlijke entiteit in de 
plaats kwam van de gemeente Rome, die hetzelfde territorium omvatte. Roma 
Capitale heeft eigen bestuurlijke en vertegenwoordigende organen en een eigen 
grondwet, het Statuto, vastgesteld door het vertegenwoordigend orgaan van de 
stad. De stad verkreeg een ruimere autonomie dan reguliere Italiaanse gemeen-
ten; de constructie is daarmee vooral een voorbeeld van differentiatie tussen 
urbane regio’s en andere lokale besturen. 

Ten slotte zijn er steden waarvan de autonomie grondwettelijk is gewaarborgd, 
omdat zij de status van deelstaat hebben in een federaal verband. Hamburg en 
Bremen zijn twee van de drie steden die tegelijk deelstaat zijn in de Duitse federa-
tie. Beide waren al autonome steden ver voor het ontstaan van de huidige federale 
staat. Hamburg was een zelfstandige Hanzestad vanaf de dertiende eeuw en bleef 
daarna een volledig autonome stadstaat, ook binnen de Duitse Bond (1815-1866), 
de daaropvolgende Noord-Duitse Bond (18671871), het Duitse Keizerrijk 
(1871-1918) en de Weimarrepubliek (1918-1933). Ten tijde van het Derde Rijk werd 
het bij Reichsgesetz in het centraal bestuurde Rijk geïncorporeerd. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd het, voornamelijk vanwege die lange geschiedenis als stad-

13 De wettelijke term voor zo’n stadsregio is Kommunalverband besonderer Art. 
14 Zie het ‘Aachen Gesetz’: Gesetz zur Bildung der Stadteregion Aachen, htt-

ps://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=10728&ver= 
8&val=10728&menu=1&vd_back=N. 

15 De Greater London Authority Act 1999, htt-
ps://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/29/contents. 

16 Artikel 114 van de Italiaanse Grondwet. 
17 Artikel 24 van de Legge sul federalismo fiscale del 5 maggio 2009, n. 42. 
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staat, een volwaardige deelstaat in de West- Duitse bondsrepubliek. De grondwet 
van Hamburg regelt, binnen de kaders van de federale grondwet, de bestuurlijke 
inrichting van de stad, het rechtsstelsel en vormen van directe en vertegenwoor-
digende democratie. Bremen werd in 1741 (het Verdrag van Stade) onafhankelijk 
van het hertogdom Hannover en behield eveneens die zelfstandige status. Inte-
ressant is daarbij dat het bondsland Bremen tegenwoordig bestaat uit twee en-
claves in het bondsland Nedersaksen die zo’n zestig kilometer uit elkaar liggen: de 
gemeenten Bremen en Bremerhaven. Beide kennen een eigen Verfassung, waarbij 
de grondwet van de stad en de gemeente Bremen ook de grondwet van het 
bondsland Bremen is. Berlijn, de derde stad die ook deelstaat is, verkreeg deze 
status pas na de Wiedervereinigung in 1990.18 

Ook andere federaties kennen steden of stedelijke regio’s met de status van deel-
staat. De stad Wenen is een land in de Oostenrijkse federatie en tegelijk een enke-
le gemeente. De urbane regio Brussel, bestaande uit negentien gemeenten, is een 
deelstaat in de complexe tweelagige Belgische federatie.19 Het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest heeft de status van gewest, maar niet die van gemeenschap.20 De 
vertegenwoordigende en bestuurlijke instellingen van het gewest oefenen regel-
gevende en bestuurlijke bevoegdheden uit ten aanzien van economie, openbare 
ruimte, natuur en milieu en buitenlandse handel. De autonomie van deze stede-
lijke regio is niet zozeer historisch bepaald, maar is vooral een constructie om de 
complexe politieke en maatschappelijke splijtingen in de tweetalige Belgische 
hoofdstad bestuurbaar te maken. De basis daarvoor is te vinden in de Belgische 
Grondwet (artikel 3) en een organieke (‘bijzondere’) wet.21 

Deze voorbeelden laten een brede ontwikkeling zien: de versterking van het 
bestuur van grote steden en urbane regio’s door speciale (grond)wettelijke ar-
rangementen, gericht op een effectievere aanpak van typisch grootstedelijke 
problemen rondom onder meer mobiliteit, economische ontwikkeling, wonen, 
veiligheid en andere complexe maatschappelijke vraagstukken. Voor Hamburg 
en Bremen geldt weliswaar dat hun bijzondere positie historische redenen 
heeft, maar tegelijk laten ze zien hoe een bijzonder constitutioneel arrangement 
voor het bestuur van grote steden kan werken. Hoewel die wettelijke en 
grondwettelijke arrangementen verschillen, zijn er ten minste twee terugke-

18 Zie over de drie Duitse ‘stadstaten’: Kramer 2005. 
19 Zie hierover ook: Lievens & Reybrouck 2021, p. 53-75. 
20 Voor de gemeenschapsbevoegdheden - de culturele en persoonsgebonden aangelegen-

heden - zijn in Brussel de Vlaamse en Franstalige Gemeenschappen bevoegd, deels via zo-
genoemde gemeenschapscommissies. 

21 Bijzondere Wet met betrekking tot de Brusselse instellingen van 12 januari 1989, 
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1989/01/12/1989021006/justel. 
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rende elementen te onderscheiden. In de eerste plaats komen veel van de ge-
schetste arrangementen neer op een samenvoeging van een lokale en regionale 
(soms zelfs een landelijke) bestuurslaag binnen het gebied van de stad. Daar-
naast blijken ze vaak uitgebreide bepalingen over directe democratie en uiteen-
lopende vormen van burgerparticipatie te bevatten. Het eerste punt raakt aan 
constitutionele vragen over instellingen en hun bevoegdheden; het tweede aan 
de vormgeving van de stedelijke democratie en, in het verlengde daarvan, de 
idee van een stedelijk burgerschap in hypercomplexe urbane gemeenschappen. 
Hieronder gaan we op deze beide elementen nader in. 

3. Samenvoeging van bestuurslagen, instellingen en bevoegdheden 

Het hierboven geschetste overzicht laat zien dat de bijzondere positie van ste-
den in het constitutioneel recht onder meer tot uitdrukking komt in hun erken-
ning als regionale bestuurlijke entiteit. Een veelgebruikt mechanisme daarvoor 
is het samenvoegen van traditionele lokale en regionale bestuurlijke lagen en de 
bijbehorende bevoegdheidssferen. Voorbeelden zijn onder meer de hierboven 
genoemde Duitse kreisfreie steden, de Statutarstadte in Oostenrijk en de Ville de 
Paris, maar in feite geldt dat ook voor de Duitse deelstaat Hamburg. Die laatste 
twee voorbeelden zullen we nader bestuderen.22 

3.1 De Ville de Paris: gemeente en departement 

Frankrijk kent, net als Nederland, in beginsel een eenvormige structuur voor het 
lokaal bestuur: de commune. Er zijn er ruim 36.000; vaak zijn het heel kleine lokale 
gemeenschappen met typisch enkele honderden inwoners, maar ook grotere 
steden zijn in beginsel gewone communes. Ze hebben allemaal een rechtstreeks 
gekozen raad en een indirect - door en uit de raad - gekozen burgemeester. Door 
die kleine schaal van het lokaal bestuur zijn er enorm veel intercommunales: ge-
meentelijke samenwerkingsverbanden waarin de communes gezamenlijk taken 
kunnen uitoefenen op een grotere schaal. Boven de communes zijn er drie be-
stuurslagen: het departement, de regio en de nationale overheid.23 

Parijs is binnen de Franse eenheidsstaat lange tijd een bijzondere commune ge-
weest omdat de stad ruwweg tussen 1794 en 1977 geen eigen burgemeester had 

22 Een uitgebreidere bespreking van de beide voorbeelden is te vinden in Leenknegt 2021a; 
delen van de volgende twee paragrafen zijn daarop gebaseerd. 

23 Tussen de commune en het departement kent Frankrijk nog twee administratieve lagen: de 
cantons en arrondissementen (niet verwarren met de arrondissementen binnen Parijs); deze 
hebben geen eigen vertegenwoordigende organen of eigen autonome bevoegdheidssfeer. 
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en alleen een indirect gekozen raad met beperkte bevoegdheden. De stad - de 
zetel van de Franse regering - werd in die periode in feite bestuurd door de pre-
fect van het departement,24 een ‘agent’ van de nationale regering. Dat had niet 
alleen te maken met het bijzondere belang van Parijs als hoofdstad, maar ook 
met het opstandige verleden van Parijs.25 Daar lag immers die kiem van de 
Franse Revolutie in 1789, de Julirevolutie van 1840, de Februarirevolutie van 
1848 en van de zogenoemde Commune van 1871, toen de stad zich korte tijd ont-
trok aan het centrale gezag van de Derde Republiek.26 

Pas sinds 1977 heeft ook Parijs een eigen burgemeester, gekozen door en uit een 
rechtstreeks gekozen raad.27 In 1982 volgde een eerste erkenning van de bijzon-
dere uitdagingen die grote steden in Frankrijk hadden. De zogenoemde Loi 
PML28 wijzigde enkele onderdelen van de eerdergenoemde organieke decen- 
tralisatiewet, de CGCT, door bijzondere bepalingen in te voegen voor de drie 
grootste steden van Frankrijk: Parijs, Marseille en Lyon (vandaar de afkorting). 
Met name de rol van de arrondissementen29 - binnengemeentelijke admini-
stratieve eenheden - binnen deze steden werd versterkt. In 2017 volgde een ver-
dere aanpassing van de CGCT speciaal voor Parijs,30 waarmee een nieuwe be-
stuurlijke entiteit ontstond: de Ville de Paris. De aanpassing kwam in hoofdzaak 
neer op het samenvoegen van de commune Parijs en het departement Parijs, 
door te bepalen dat de stedelijke instellingen voortaan ook de departementale 
bevoegdheden uitoefenen. Daarnaast werd de rol van de Parijse arrondisse-
menten en van de burgemeester verder versterkt.31 

In feite zorgt een vrij eenvoudige wettelijke regeling voor de samenvoeging van 
de twee bestaande bestuurslagen binnen het gebied van de stad. Er is geen af-
zonderlijke organieke wet met institutionele bepalingen en een complexe rege-
ling van bevoegdheden voor nodig. De samenvoeging ging wel gepaard met een 
herschikking van enkele bevoegdheden van (met name) de burgemeester en de 

24 Aanvankelijk het departement van de Seine, later het departement Parijs. 
25 Kuhlmann 2006. 
26 Ducoudray 1989. 
27 Loi no. 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de 

Paris. 
28 Loi no. 82-1170 du 31 décembre 1982 portant modification de certaines dispositions du code 

électoral relatives a l'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de 
Lyon et de Marseille. 

29 In Marseille worden deze administratieve eenheden secteurs genoemd. 
30 De kern van de regeling is neergelegd in artikel L2512-1 van de CGCT. 
31 Zie https://www.paris.fr/pages/comprendre-le-projet-de-modernisation-du-statut-de- 

la-ville-de-paris-3224. 
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Prefect van Politie (een landelijk bestuursorgaan), maar in hoofdzaak werden 
simpelweg de bestaande bevoegdheidssferen van de commune en het departe-
ment gecombineerd. De Franse commune heeft een open huishouding binnen 
de grenzen van de hogere regelgeving; de departementsbevoegdheden worden 
opgesomd in de CGCT.32 Door die samen te voegen kan het bestuur van de 
stad zelf meer integrale afwegingen maken in complexe aangelegenheden zoals 
verkeer en transport, klimaat, wonen, veiligheid en gezondheid. 

De institutionele structuur van het stadsbestuur is daarbij gelaagd in de zin dat 
de stedelijke burgers in eerste instantie de leden van de arrondissementsraden 
rechtstreeks kiezen. De leden van elk van die raden die het hoogste aantal stem-
men krijgen (ongeveer een derde deel van elke arrondissementsraad) vormen 
samen de raad van de Ville de Paris, die daarmee in feite ook rechtstreeks is ge-
kozen. De leden blijven allen lid van hun arrondissementsraad en hebben dus 
een dubbelmandaat. De arrondissementsburgemeesters worden gekozen door 
en uit de arrondissementsraden; de burgemeester van de Ville de Paris wordt 
gekozen door en uit de raad van de Ville.33 Daarmee verdwijnt er de facto niet 
alleen een bestuurslaag boven de commune, maar wordt tegelijk de laag eronder, 
die van het arrondissement, versterkt. De verruiming van bevoegdheden gaat 
dus gepaard met een verdere decentralisatie binnen de stad. 

3.2 Hamburg: stad en deelstaat 

Het samenvoegen van meerdere bestuurslagen kan ook worden bereikt met fe-
derale mechanismen. Zoals hierboven kort is geschetst, is de stad Hamburg een 
land in de Duitse federatie, en tegelijk een enkele gemeente.34 Er is geen insti-
tutionele scheiding tussen land en gemeente: de instellingen van de stad oefenen 
de landelijke en de gemeentelijke bevoegdheden uit. Er is een rechtstreeks geko-
zen parlement, de Bürgerschaft, die een Eerste Burgemeester kiest. Deze fungeert 
tegelijk als minister-president van het land. De burgemeester benoemt een 
Tweede Burgemeester en de leden van het bestuurscollege, de Senat, waarvan hij 
de voorzitter is. De stad heeft, net als de overige bondslanden, een eigen grond-
wet die het functioneren van de instellingen van het stadsbestuur en van de lokale 
democratie regelt: de Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg.35 

32 Artikelen L3111-1 e.v. van de CGCT. 
33 Artikelen L2121-1 en L2122-4 e.v. van de CGCT. 
34 Voor een korte scherts van de constitutionele positie van Hamburg binnen het lokaal be-

stuur in Duitsland, zie: Kramer 2005. 
35 Te vinden op: https://www.hamburg.de/contentblob/1604280/5e354265cb3c0e3422f 

30f9184608d9d/data/verfassung-der-freien-und-hansestadt-hamburg-stand-2012.pdf. 
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De zestien Duitse bondslanden hebben krachtens het federale Grundgesetz wet-
gevende bevoegdheden ten aanzien van alle aangelegenheden die niet exclusief 
aan de federale wetgever zijn toegewezen of, in het geval van de concurrerende 
bevoegdheden, niet door de federatie worden uitgeoefend. De landen hebben dus 
een open bevoegdheidssfeer. Ook de organisatie en regeling van decentrale be-
sturen binnen het land behoort tot hun bevoegdheden. Duitse gemeenten hebben 
vervolgens krachtens artikel 28 van het Grundgesetz een algemene bevoegdheid 
om hun eigen zaken te regelen, binnen de grenzen van de hogere regelgeving.36 In 
het geval van Hamburg vallen land en gemeente samen en bestaat die hogere 
regelgeving alleen uit het Grundgesetz en de federale wetgeving op de gebieden 
van de exclusieve en concurrerende federale bevoegdheden.37 Logischerwijs ont-
breekt in Hamburg ook het niveau van de Kreis, zodat in feite drie bestuurlijke 
lagen zijn samengevoegd, met alle bijbehorende bevoegdheden. De wetgever van 
de stad heeft daarmee een ruimere bevoegdheidssfeer dan zowel de overige lan-
den als andere gemeenten in Duitsland. De status van Hamburg als deelstaat 
betekent daarnaast dat het bestuur van de stad, net als de regeringen van de ande-
re landen, is vertegenwoordigd in de Bondsraad en zo is betrokken bij de vaststel-
ling en wijziging van federale wetgeving en bij amendering van het Grundgesetz. 
Ook in Hamburg zien we een verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden 
binnen de stad. Hamburg is verdeeld in zeven districten (Bezirke) die elk een eigen 
parlement hebben (de Bezirksversammlung), bestaande uit rechtstreeks gekozen 
vertegenwoordigers. Deze districtsparlementen hebben bevoegdheden gedele-
geerd gekregen door de Senat om bepaalde taken uit te kunnen oefenen. De dis-
tricten hebben elk een administratief apparaat, geleid door een Bezirkamtsleiter, 
om de besluiten van het districtsparlement uit te voeren.38 

3.3 Stadsregio’s 

Een vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt door de vorming van stadsre-
gio’s zoals Aken en Greater London. Daar blijven de samenstellende gemeen-
ten bestaan, als ‘stadsdelen’ van de stedelijke regio, met hun eigen instellingen 
en bijbehorende bevoegdheden. De stadsregio is dan vooral een vorm van 
nauwe samenwerking tussen die gemeenten, waarbij een overkoepelende be-
stuurlijke entiteit wordt ingericht met een eigen vertegenwoordigend orgaan en 
een bestuur. Daaraan kunnen dan bij wet bijzondere bevoegdheden worden 

36 De open bevoegdheidssfeer van lokale besturen in Duitsland is bevestigd door het federale 
constitutioneel Hof: BverfGE 21, 117, oordeel van 17 januari 1967 (128); BverfGE 79, oordeel 
van 23 november 1988 (146). 

37 Artikelen 70 e.v. van het Grundgesetz. 
38 Hierover: https://www.hamburg.de/bezirke/24312/startseite-bezirke/. 
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toegekend. Hier worden dus niet bestaande lokale en regionale bestuurslagen 
samengevoegd, maar wordt een nieuw type regionale overheid gevormd. 

Roma Capitale is, zoals gezegd, een speciale vorm van decentralisatie, naast de 
gemeenten, provincies en regio’s in Italië, die vooral neerkomt op de wettelijke 
toekenning van een ruimere autonomie. De vorming van de stadsregio - de me- 
tropole stad - was hier geen schaalvergroting, in de zin dat geen ruimer terri-
torium binnen een enkele bestuurlijke eenheid werd gebracht; de territoriale 
grenzen van de oude gemeente Rome zijn ook de grenzen van Roma Capitale. 
Wel is Roma Capitale territoriaal verdeeld in kleinere bestuurlijke eenheden: de 
vijftien municipi van Roma Capitale - niet te verwarren met de reguliere ge-
meenten (comuni) in Italië - hebben elk een rechtstreeks gekozen raad, een 
eveneens rechtstreeks gekozen president en een bestuur van zes leden.39 

3.4   Hypercomplexiteit en bestuurlijke schaal 

Wat betekent dit nu in het licht van de hypercomplexiteit van moderne stedelijke 
samenlevingen? De toenemende omvang en complexiteit van stedelijke samenle-
vingen leidt tot constitutionele en wettelijke arrangementen die tot gevolg heb-
ben dat steden over een ruimere bevoegdheidssfeer beschikken dan ‘reguliere’ 
lokale besturen. Die vaststelling is wellicht weinig verrassend; interessanter is dat 
de stad als bijzondere bestuurlijke entiteit vorm krijgt door binnen het gebied van 
de stad bestuurslagen samen te voegen. Grote steden zijn lokale en regionale (en 
mogelijk zelfs landelijke) overheid ineen en worden in feite uit de reguliere ‘laag’ 
van het lokaal bestuur gehaald. Steden worden daarmee ‘bestuurskolommen’ die 
bestaande bestuurslagen combineren. Zowel federale (en dus grondwettelijke) 
mechanismen als relatief eenvoudige aanpassingen in organieke wetgeving zijn 
daarvoor geschikt; vanzelfsprekend levert een federaal arrangement een sterkere, 
grondwettelijk gewaarborgde bescherming van de stedelijke autonomie op. De 
ruimere bevoegdheidssfeer maakt het mogelijk integrale afwegingen te maken bij 
het besturen van de omvangrijke en complexe stedelijke gemeenschap. Tegelijk 
zien we dat stadsdelen, wijken en districten worden versterkt. Ze hebben eigen 
vertegenwoordigende en bestuurlijke instellingen en eveneens ruimere bevoegd-
heden om binnen de stad recht te kunnen doen aan de economische en sociale 
verschillen tussen de stadsdelen. 

Deze vergroting van de bestuurlijke ruimte en de uitbreiding van de bevoegd-
heden van stadsbesturen vraagt tegelijk om een versterking van de legitimiteit 
van dat bestuur. De grote diversiteit en complexiteit van stedelijke samenlevin-

39 Zie https://www.comune.roma.it/web/it/organi-politici-dei-municipi.page. 
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gen vergroten die noodzaak nog verder. Vormen van participatie en directe de-
mocratie lijken de daarvoor geëigende instrumenten te zijn binnen de context 
van het bestuur van grote steden. 

4. Participatie, directe democratie en stedelijk burgerschap 

Het tweede opvallende element in de bijzondere arrangementen die we hier-
boven kort bespraken, is dat ze vaak uitgebreide bepalingen bevatten over par-
ticipatie en uiteenlopende vormen van directe democratie. Hieruit kunnen zelfs 
elementen van een stedelijk burgerschap worden gedestilleerd. Het statuut van 
Roma Capitale biedt daarvan een goed voorbeeld; daarnaast zal ik kort enkele 
andere voorbeelden aanstippen. 

4.1 Roma Capitale: een stedelijk burgerschap? 

De grondwet van Roma Capitale, het Statuto di Roma Capitale,40 kent een 
tweede hoofdstuk getiteld Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti Civili (bur-
gerparticipatie en bescherming van burgerlijke rechten). Het is geheel gewijd 
aan vormen van directe burgerbetrokkenheid bij het bestuur van de stad. Het 
recht op overheidsinformatie, verwoord als een actieve informatieplicht voor 
de instellingen van Roma Capitale, is neergelegd in artikel 7; artikel 8 regelt het 
burgerinitiatief; artikel 9 geeft iedere stemgerechtigde burger het recht de han-
delingen van het stadsbestuur voor de rechter aan te vechten (een actio popula- 
ris). In artikel 10 is vervolgens een uitgebreide regeling aangaande referenda te 
vinden, die zowel op initiatief van de Assemblea (het parlement van de stad) als 
op initiatief van burgers kunnen plaatsvinden. Artikel 12 bepaalt dat de stad ad-
viseurs aanstelt en adviesraden instelt die het bestuur van de stad ondersteunen. 
De artikelen 13 en 14 gaan over de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur 
om de stedelijke gemeenschap te ondersteunen en te stimuleren op sociaaleco-
nomisch en maatschappelijk vlak. Gezien de titel van het hoofdstuk moeten al 
deze voorzieningen worden gezien als te beschermen burgerrechten. 

Interessant is daarbij dat het burgerschap van Roma Capitale voor de toepas-
sing van de bovengenoemde bepalingen een bijzondere invulling krijgt. Tradi-
tioneel worden de stemgerechtigde burgers op lokaal niveau aangeduid door de 
combinatie van ingezetenschap en nationaal (of Europees) burgerschap. De 
eerste bepaling uit dat tweede hoofdstuk van het Statuto (artikel 6) voegt met 
het oog op de daarin geregelde vormen van burgerparticipatie bepaalde cate-
gorieën toe aan de Italiaanse ingezetenen van Roma Capitale. Daaronder zijn 

40 https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/statuto.pdf 
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Italiaanse studenten en forensen die in de stad studeren en werken, maar niet als 
inwoner ingeschreven staan, en buitenlanders die er tijdelijk verblijven voor 
werk of studie. Het stemrecht voor de Assemblea Capitolina hebben deze cate-
gorieën stedelingen overigens niet allemaal.41 Toch zijn dit contouren van een 
nieuwe vorm van stedelijk burgerschap: categorieën die deel uitmaken van de 
stedelijke gemeenschap, zonder te voldoen aan de gecombineerde criteria van 
ingezetenschap en nationaliteit, die op uiteenlopende wijzen het recht hebben 
om deel te nemen aan het bestuur van de stad. 

4.2   Hypercomplexiteit, participatie en directe democratie 

In de grondwetten en organieke wetten van de andere steden zijn vergelijkbare 
voorbeelden te vinden. Artikel 50 van de Hamburgse Verfassung is een uitgebreide 
bepaling over ‘Volksgesetzgebung’, een verzameling van een vijftal instrumenten 
van directe democratie. Genoemd worden achtereenvolgens de volkspetitie, het 
volksinitiatief, het volksverzoek, het volksbesluit en de mogelijkheid van een fa-
cultatief referendum over door het Hamburgse parlement vastgestelde wetge-
ving. Interessant zijn verder de zogenoemde Deputationen, burgerforums be-
staande uit elk vijftien leden, aangewezen door het Hamburgse parlement, die elk 
van de ministeries van de Senat van het land Hamburg ondersteunen.42 Elke 
stemgerechtigde burger is daarvoor verkiesbaar; het actief kiesrecht voor het 
parlement van Hamburg komt toe aan ingezeten burgers van zestien jaar en ou-
der.43 De forums hebben een adviserende en deliberatieve rol bij het voorberei-
den van besluitvorming. De voor de betreffende ministeries verantwoordelijke 
senatoren (leden van de Hamburgse regering) zijn voorzitter van elk forum. De 
Verfassung van de stad Bremerhaven, een van de twee gemeenten in het land Bre-
men, bevat in paragraaf 18 de uitdrukkelijke opdracht om jongeren te betrekken 
bij plannen en projecten die voor hen van belang zijn.44 Verder zijn daar eveneens 
gedetailleerde bepalingen te vinden over verschillende instrumenten van directe 
democratie.45 

41 Buitenlandse ingezetenen met de nationaliteit van een ander EU-land hebben dat recht wel, 
krachtens het EU-recht. 

42 Hierover: Bernzen 1980. 
43 Paragraaf 6 van het Gesetz über die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft (BüWG), 

HmbGVBl. 1986, p. 223. 
44 De tekst van de Verfassung van Bremerhaven is te vinden op: https://www.transpa- 

renz.bremen.de/metainformationen/verfassung-fuer-die-stadt-bremerhaven-verfbrhv- 
vom-3-dezember-2015-70397?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&temp- la-
te=20_gp_ifg_meta_detail_d. 

45 Paragrafen 15-17, 19 van de Verfassung van Bremerhaven. 
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Grote steden lijken wat betreft burgerparticipatie, directe democratie en stedelijk 
burgerschap voorop te lopen in vergelijking met nationale overheden. De deel-
name van stedelijke ingezetenen aan het bestuur van de stad is daarbij geformu-
leerd op een wijze die uitdrukt dat het gaat om fundamentele burgerrechten die 
een centrale rol vervullen in de lokale gemeenschap, en niet ‘slechts’ om fasen in 
een zorgvuldig beleidsproces. Het zijn instrumenten die de legitimiteit van het 
stadsbestuur kunnen versterken, naast de traditionele mechanismen van verte-
genwoordiging. In Hamburg worden de beschikbare instrumenten door burgers 
veelvuldig gebruikt om invloed op het bestuur van de stad uit te oefenen (zij het 
lang niet altijd succesvol).46 En zoals het voorbeeld van Roma Capitale laat zien, 
kunnen daarmee ook groepen stedelingen worden betrokken die niet via het 
stemrecht invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van een vertegenwoor-
digend orgaan. Dergelijke instrumenten weerspiegelen de hypercomplexiteit van 
stedelijke samenlevingen, die vaak zeer divers zijn in sociaal, economisch en cul-
tureel opzicht en voortdurend van samenstelling wisselen. 

5. De stad in het Nederlandse constitutioneel recht 

Wat is nu de betekenis hiervan voor Nederlandse steden? Wat zijn de mogelijk-
heden binnen het Nederlandse constitutioneel recht om de positie van steden te 
versterken? Het bovenstaande laat zien dat in elk geval twee thema’s daarbij 
relevant lijken te zijn in het licht van de complexiteit van stedelijke samenlevin-
gen: ten eerste vraagstukken van bestuurlijke schaal en de daarmee verbonden 
bevoegdheden, en ten tweede vraagstukken over de betrokkenheid van ingeze-
tenen bij het bestuur van de stad. Alvorens op deze vragen in te gaan schets ik 
kort de huidige positie van steden in het Nederlandse constitutioneel recht. 

5.1 De ‘Republiek Amsterdam’ of ‘daar gaan wij over’ 

Zoals in de inleiding al kort werd aangestipt, kent Nederland een eenvormige 
structuur voor het lokaal (en provinciaal) bestuur, vastgelegd in de Grondwet en 
de organieke wetgeving.47 Alle gemeenten hebben dezelfde hoofdorganen en 
beschikken over dezelfde wettelijke ruimte om daarbinnen de eigen bestuurlijke 
en ambtelijke organisatie vorm te geven. Nederlandse gemeenten hebben een 
open en relatief ruime bevoegdheidssfeer. Ze oefenen een groot aantal taken en 

46 Sinds 1997 werden de verschillende instrumenten in totaal 58 keer ingezet. Voor een over-
zicht zie https://www.hamburg.de/volksabstimmungen/54020/volksabstimmun- 
gen/#anker_0 (de link onder aan de pagina). 

47 Van der Woude 2021b, p. 1177. De drie Caribische openbare lichamen die deel uitmaken van 
het Nederlandse staatsbestel vormen daarop overigens een uitzondering. 

184



CONSTITUTIONALISME, RECHTSVORMING EN DE GROTE STAD 

bevoegdheden uit in medebewind, dat wil zeggen krachtens andere wetten dan de 
Gemeentewet, waarbij ruimte bestaat om recht te doen aan de specifieke lokale 
omstandigheden en belangen. Elk gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de 
uitvoering en bestuurlijke handhaving van landelijk geldende wetgeving binnen 
zijn territorium. Daarnaast is er een autonome bevoegdheidssfeer waarbinnen 
gemeentebesturen zelf beslissen over regeling en bestuur van de eigen aangele-
genheden, zolang dat niet in strijd komt met hogere regelingen en niet uitsluitend 
de privébelangen van ingezetenen betreft. Dit wettelijke regime geldt voor alle 
gemeenten; het Nederlandse recht kent geen bijzondere positie toe aan steden. 
We kennen wel de zogenoemde ‘Rotterdamwet’ uit 2005,48 die met name grote 
steden meer mogelijkheden gaf om het vestigingsklimaat voor ondernemingen te 
stimuleren en de woningmarkt voor bepaalde inkomensgroepen te reguleren; de 
bijnaam - die verwijst naar de stad die tot de vaststelling aanleiding gaf - ten spijt is 
ook dat geen bijzondere regeling voor een enkele stad, maar een algemeen gel-
dende wet. 

Tegelijk laat de realiteit zien dat oplossingen die grote steden als Amsterdam en 
Rotterdam zoeken voor typisch grootstedelijke vraagstukken regelmatig schuren 
met landelijk beleid. Te denken valt aan de landelijke invoering van de Wet ge-
deeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding49 (vaak de ‘boerkawet’ genoemd) in 
augustus 2019. De Amsterdamse burgemeester Halsema zei het verbod niet te 
zullen handhaven omdat het niet bij het multiculturele karakter van haar stad 
paste.50 Eenzelfde opmerking maakte zij ten aanzien van de handhaving van de 
landelijk ingevoerde coronapas in september 2021.51 Dergelijke standpunten le-
verden de stad al de geuzennaam ‘Republiek Amsterdam’ op. Verschillende Ne-
derlandse steden besloten de afgelopen jaren tot het instellen van milieuzones52 of 
overwogen andere maatregelen om vervuilend verkeer uit het centrum van de 
stad te weren.53 De problemen rondom de toegankelijkheid van de woningmarkt 

48 Wet van 22 december 2005, houdende regels die een geconcentreerde aanpak van groot-
stedelijke problemen mogelijk maken (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke pro-
blematiek), Stb. 2005, 726. 

49 Wet van 27 juni 2018, houdende instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van 
gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en 
de zorg, Stb. 2018, 222. 

50 https://nos.nl/artikel/2260545-burgemeester-halsema-amsterdam-gaat-boerkaverbod- 
niet-handhaven. Hierover ook: Van Vugt & Leenknegt 2018. 

51 https://www.parool.nl/amsterdam/van-boerkaverbod-tot-coronapas-in-de-republiek- 
 amsterdam-hebben-ze-daar-een-eigen-mening-over~b115e59d/?refer- rer=https%3 

A%2F%2Fwww.google.com%2F. 
52 https://www.milieuzones.nl/locaties-milieuzones. 
53  https://nos.nl/artikel/2282977-amsterdam-wil-benzine-en-dieselauto-s-verbieden-in- 

2030. 
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in de Randstad door de activiteiten van vastgoedbeleggers, grootschalige wo-
ningverhuur via het online platform Airbnb en het massale toerisme in stadscen-
tra gaan ten koste van de leefbaarheid van steden. Wanneer de stadsbesturen 
binnen hun autonome bevoegdheidssfeer eigen, van het landelijke beleid afwij-
kende oplossingen voor die problemen trachten te vinden, reageren Kamerleden 
nog wel eens met de stelling ‘daar gaan wij over’. 54 

Als we accepteren dat er wezenlijke verschillen bestaan tussen stedelijke en 
niet-stedelijke lokale besturen in Nederland wat betreft de opgaven waarvoor 
zij zich gesteld zien, moeten we de vraag stellen hoe we hun instituties en be-
voegdheden en, als keerzijde daarvan, de legitimiteit van het stedelijke bestuur 
en de stedelijke democratie kunnen versterken. Wat kan er binnen de geldende 
wetgeving? Waarvoor zou aanpassing van de organieke wetgeving nodig zijn? 

5.2 Mogelijkheden binnen de huidige wetgeving 

Welke ruimte is er binnen de geldende organieke wetgeving voor differentiatie 
in het lokaal bestuur en versterking van het stedelijk bestuur? Zoals gezegd 
geeft de autonome bevoegdheidssfeer van gemeentebesturen mogelijkheden 
om eigen keuzes te maken wat betreft de bestuurlijke inrichting, vormen van 
participatie en representatieve en directe democratie. 

De Grondwet (artikel 125) noemt de hoofdorganen van het gemeentebestuur - 
de raad, het college en de burgemeester - maar sluit niet uit dat het gemeente-
bestuur zelf andere organen instelt. Het enigszins cryptisch geformuleerde ar-
tikel 128 Grondwet bepaalt dat de gemeenteraad aan dergelijke ‘andere orga-
nen’ autonome bevoegdheden tot regeling en bestuur kan toekennen.55 Daar-
mee zijn allerlei vormen van binnengemeentelijke organisatie mogelijk. Ge-
meentebesturen kunnen bijvoorbeeld functioneel georganiseerde burgerfora of 
adviesraden inrichten (zoals de stad Hamburg die heeft) ter ondersteuning en 
advisering van de collegeleden; stadsdelen, wijken of buurten kunnen worden 
versterkt door de inrichting van vertegenwoordigende en bestuurlijke organen 
waaraan uitvoerende, adviserende of besluitvormende bevoegdheden worden 
toegekend. Daaraan stelt de Gemeentewet wel enkele grenzen. Bepaalde be-
voegdheden van de raad, het college en de burgemeester kunnen niet worden 
overgedragen (zie de artikelen 156, 165 en 178 van de Gemeentewet). Voorts 
passen in het stelsel van de Gemeentewet geen deelgemeenten: territoriale 

54 https://www.ad.nl/politiek/kamer-fluit-amsterdam-terug-wij-gaan-over-autoplan- 
nen~a0c9e5f7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F. 

55 Van der Woude 2021d, p. 1217 e.v. 
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commissies met een algemene, open bevoegdheidssfeer, met inbegrip van de 
bevoegdheid tot vaststelling van verordeningen die door sancties of be-
stuursdwang worden gehandhaafd (zie ook hierna, paragraaf 5.4).56 

Binnen de huidige organieke wetgeving is er ook ruimte voor eigen keuzes waar 
het gaat om het organiseren van vertegenwoordiging, participatie en directe de-
mocratie. Het kiesrecht voor de gemeenteraad is wettelijk vastgelegd: het komt 
toe aan de ingezeten van de gemeente die onderdaan zijn van Nederland of een 
ander EU-land, dan wel in Nederland rechtmatig verblijf houden gedurende een 
periode van minstens vijf jaar.57 Het kiesrecht voor andere vertegenwoordigende 
organen, territoriaal of functioneel georganiseerd, die een gemeentebestuur zelf 
besluit in te stellen,58 of het recht op deelname aan andere vormen van participa-
tie en directe democratie, kan het gemeentebestuur echter ook aan een ruimere 
kring stedelingen toekennen. Naar het voorbeeld van Roma Capitale en Bremer-
haven kan daarbij worden gedacht aan forensen, studenten, jongeren, expats en 
niet-Unieburgers die geen kiesrecht voor de gemeenteraad hebben maar wel 
degelijk deel uitmaken van de stedelijke gemeenschap. 

De organieke wetgeving zegt op dit moment weinig over vormen van directe 
democratie en burgerparticipatie. Artikel 150 Gemeentewet bepaalt slechts dat 
elke gemeente een inspraakverordening dient vast te stellen, waarin is geregeld op 
welke wijze ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van beleid 
worden betrokken. Er is wel een wetsvoorstel in voorbereiding tot wijziging van 
die bepaling, dat ertoe moet leiden dat in de toekomst elke gemeente een partici-
patieverordening dient vast te stellen.59 Daarin kunnen zij regels stellen over za-
ken als burgerfora, burgerinitiatieven, referenda, opiniepeilingen en enquêtes en 
andere participatievormen. Het voorstel laat veel ruimte aan gemeentebesturen 
om daarbij eigen keuzes te maken en beoogt vooral gemeenten duidelijkheid te 
laten scheppen over de mogelijkheden van participatie bij de voorbereiding, uit-
voering en evaluatie van beleid. Interessant is dat zowel de huidige als de voorge-
stelde bepaling spreken over ‘ingezetenen en belanghebbenden’; dat is een rui-
mere kring dan de ingezetenen die kiesrecht voor de gemeenteraad hebben. 

De Gemeentewet biedt gemeenten overigens nu al de ruimte om in de sfeer van 

56 Zijlstra e.a. 2012. 
57 Zie artikel B3 van de Kieswet en artikel 10 van de Gemeentewet. 
58 Amsterdam heeft zeven rechtstreeks gekozen stadsdeelcommissies, die adviserende taken 

hebben. 
59 Wetsvoorstel Wet versterking participatie op decentraal niveau, te vinden op htt-

ps://www.internetconsultatie.nl/participatieverordening. 
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autonome verordeningen zelf regels over burgerbetrokkenheid en directe de-
mocratie vast te stellen. Bijna honderdvijftig Nederlandse gemeenten, waaron-
der Amsterdam,60 Rotterdam,61 Den Haag,62 Tilburg,63 Haarlem64 en Utrecht65

hebben een referendumverordening vastgesteld. De Rotterdamse verordening 
is breed opgezet en regelt verschillende vormen van burgerparticipatie: in-
spraak, digitale opiniepeilingen, burgerinitiatieven en referenda. 

5.3 Versterking door samenwerking? 

Het lijkt voor de hand te liggen om versterking van het bestuur van stedelijke 
gebieden ook te zoeken in vormen van samenwerking tussen gemeenten in die 
regio. Met behulp van een gemeenschappelijke regeling zou in grotere stede-
lijke gebieden een openbaar lichaam kunnen worden ingesteld waarin steden op 
regionaal niveau kunnen samenwerken. Er ontstaat dan iets wat oppervlakkig 
wel wat lijkt op de Duitse stadsregio Aken: een openbaar lichaam heeft immers 
eigen vertegenwoordigende en uitvoerende organen. De democratische legiti-
miteit van een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke rege-
lingen is echter zwak, de betrokkenheid van burgers vrijwel nihil. Het ver-
tegenwoordigend orgaan van zo’n openbaar lichaam wordt, afhankelijk van het 
type regeling, gekozen uit en door ofwel de leden van de raden van de deel-
nemende gemeenten, ofwel de leden van de bestuurscolleges. Gemeenschap-
pelijke regelingen hebben geen eigen, rechtstreeks gekozen vertegenwoordi-
gend orgaan.66 Verder hebben de organen van een gemeenschappelijke regeling 
gewoonlijk beperkte bevoegdheden, gericht op de uitoefening van de specifieke 
taken waarvoor de samenwerking is ingericht. Deze bevoegdheden worden 
gedelegeerd door de organen van de deelnemende gemeenten. De bijzondere 

60 Verordening op het burgerinitiatief, het volksinitiatief en het referendum, https://loka- 
leregelgeving.overheid.nl/461875/2. 

61 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent 
inspraak, digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda (Verordening inspraak, digi-
tale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2018),  
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR489487/2. 

62 Referendumverordening, https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR11187/1. 
63 Referendumverordening Tilburg 2017, htt-

ps://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR466002/1. 
64 Referendumverordening Haarlem, https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR61410/1. 
65 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht 2017, htt-

ps://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR453582/1. 
66 Een recente wetswijziging (december 2021) beoogde de democratische legitimiteit van 

gemeenschappelijke regelingen te versterken, maar ook die voorzag niet in de inrichting van 
rechtstreeks door de burger gekozen vertegenwoordigende organen (wet van 15 december 
2021, Stb. 2022, 18). 
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arrangementen voor grote steden of stedelijke regio’s in andere landen die we 
hierboven kort schetsten, voorzien die steden vaak juist wel van een ruimer 
pakket aan bevoegdheden dan andere lokale rechtsgemeenschappen. 

5.4   Aanpassing van de organieke wetgeving? 

Verdergaande versterkingen van stedelijk bestuur en democratie door het in-
richten van bijzondere wettelijke arrangementen, zoals het samenbrengen van 
gemeentelijke en provinciale instellingen en bevoegdheidssferen binnen de 
stad, vereisen aanpassing van de organieke wetgeving. Een dergelijk speciaal 
wettelijk regime voor het bestuur van grote steden kan tot gevolg hebben dat er 
- nog meer dan binnen de huidige autonome bevoegdheidssfeer - verschillen 
ontstaan tussen stedelijke en niet-stedelijke gemeenten. Dat kan leiden tot ster-
ker uiteenlopende aanspraken en verplichtingen voor burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. Dat is aanvaardbaar en mogelijk zelfs wenselijk 
indien en voor zover de lokale omstandigheden binnen de stad dergelijke ver-
schillen objectief rechtvaardigen. Te denken valt daarbij aan de grote sociaal- 
economische en culturele diversiteit van de stedelijke bevolking, de dichtheid 
van de stedelijke samenleving die sneller tot botsende belangen van al die ver-
schillende groepen leidt, en aan typisch grootstedelijke problemen rondom 
mobiliteit, wonen, veiligheid en gezondheid. Een concreet voorbeeld van der-
gelijke omstandigheden die een afwijkend regime rechtvaardigen zagen we in 
België: na 1 oktober 2021 golden binnen het Hoofdstedelijk Gewest Brussel an-
dere coronamaatregen dan daarbuiten. In Brussel bleef na een besluit van de 
Brusselse minister-president vanwege de lage vaccinatiegraad in de stad in ho-
reca en winkels de mondkapjesplicht gelden en bleven enkele andere beper-
kende maatregelen van kracht, terwijl landelijk vrijwel alle beperkende maatre-
gelen waren opgeheven.67 Ook ten aanzien van andere vraagstukken is het 
voorstelbaar dat dergelijke verschillen in wettelijke regimes tussen stedelijke 
regio’s en andere lokale gemeenschappen verklaarbaar en noodzakelijk zijn. 

Het samenvoegen van gemeentelijke en provinciale bevoegdheden voor enkele 
grote steden zou tot dergelijke grotere verschillen tussen die steden en andere 
lokale besturen kunnen leiden. Daarvoor zou vanzelfsprekend aanpassing van 
de organieke wetgeving nodig zijn. Het zou echter geen omvangrijke ingreep 
vergen: naar het voorbeeld van de Franse CGCT zou in de Gemeentewet, of 
desgewenst in een afzonderlijke ‘grote steden-wet’, kunnen worden bepaald dat 
de gemeentebesturen van bepaalde steden binnen hun territorium ook de be-
voegdheden van het provinciebestuur uitoefenen, in plaats van de provinciale 

67 Zie https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210928_95355026. 
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organen.68 Een andere mogelijkheid is in de organieke wetgeving alleen in al-
gemene zin de mogelijkheid op te nemen dat gemeentebesturen ook de pro-
vinciale bevoegdheden uitoefenen, en te bepalen dat gemeenten die aan de daar 
vermelde criteria voldoen kunnen vragen om toekenning van de bijzondere 
status. Het creëren van nieuwe provincies69 die samenvallen met de territoriale 
grenzen van bepaalde grote steden betekent niet vanzelf dat de instellingen en 
bevoegdheden van beide bestuurslagen worden samengevoegd. 

Aanpassing van de organieke wetgeving zou ook nodig zijn voor de herintro-
ductie van de mogelijkheid om deelgemeenten in te stellen: territoriale com-
missies met een rechtstreeks gekozen vertegenwoordigend orgaan, een eigen 
bestuur en een ruim pakket aan taken, inclusief verordenende bevoegdheid. 

Tot 2014 was in deze mogelijkheid voorzien in de Gemeentewet; de bevoegdheid 
werd geschrapt uit de Gemeentewet om ‘bestuurlijke drukte’ door het stapelen 
van bestuurslagen te voorkomen.70 Amsterdam en Rotterdam waren de enige 
gemeenten die tot dat moment van de mogelijkheid gebruik hadden gemaakt.71 
De huidige bepalingen in de Gemeentewet over commissies, die territoriale vor-
men van binnengemeentelijke decentralisatie mogelijk maken, worden geacht de 
instelling van deelgemeenten voortaan uit te sluiten.72 Het versterken van de rol 
van stadsdelen of wijken zou in combinatie met het samenvoegen van de ge-
meentelijke en het provinciale bestuurslagen voor grote steden een geschikte 
vorm kunnen zijn om te kunnen omgaan met de complexiteit van het stedelijke 
bestuur en met de verschillende belangen en noden in stadsdelen en wijken. 

Ook daarbij is differentiatie denkbaar: de wet kan de mogelijkheid openen voor 
gemeenten met bepaald minimumaantal inwoners, of voor enkele specifieke 
grote steden. De Grondwet stelt weinig grenzen aan de mogelijkheden op dit 
gebied, afgezien van het bepaalde over de hoofdorganen van de gemeente en 
over het hoofdschap van de raad in artikel 125.73 Verder is getrapte verkiezing 
van de raad via rechtstreeks gekozen vertegenwoordigende organen van stads-

68 Er zou dan wel een oplossing nodig zijn voor de taakverwaarlozingsregeling van artikel 124 
Gemeentewet en voor de toezichtsregeling in artikel 203 e.v. van de Gemeentewet, waar in 
een rol voor provinciale organen is voorzien. 

69 Artikel 123 Grondwet. 
70 Kamerstukken II 2011-2012, 33 017, nr. 3, p. 1 e.v. 
71 Zie over de Rotterdamse deelgemeenten: Van Ostaaijen 2015. 
72 Kamerstukken II 2011-2012, 33 017, nr. 3, p. 2 en nr. 6, p. 2 e.v.; zie ook Kamerstukken I 

2013-2014, 33 017, nr. F (brief inzake overdracht van bevoegdheden aan bestuurscommissies 
(T01664)). 

73 Van der Woude 2021c, p. 1201-1202. 
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delen of wijken, naar het voorbeeld van Parijs, nu onmogelijk aangezien artikel 
129 Grondwet bepaalt dat gemeenteraden rechtstreeks worden gekozen.74 Ten 
aanzien van de aanstellingswijze van de burgemeester kan de wetgever, als ge-
volg van de deconstitutionalisering daarvan, wel differentiëren tussen steden en 
andere lokale besturen.75 

Federale oplossingen naar het voorbeeld van steden als Hamburg, Brussel en 
Wenen zijn geheel vreemd aan het Nederlandse constitutionele recht. De in-
voering van zo’n arrangement zou ingrijpende wijzigingen in de organisatie van 
het gehele staatsbestuur vragen. Steden met een federale status zouden se-
mi-autonome ‘stadstaten’ binnen de overkoepelende nationale rechtsorde 
worden. Dat zou erg ver voeren en de vraag is of daarmee iets bereikt kan wor-
den wat niet met de hierboven geschetste arrangementen kan worden bereikt 
(afgezien van de vertegenwoordiging van stadsbesturen in een federaal parle-
ment). 

5.5   Lokale grondwetten76 

Bijzondere arrangementen voor grote steden en stedelijke regio’s worden in de 
voorbeelden die ik hierboven besprak vaak vastgelegd in een eigen ‘statuut’; dat 
kan een bijzondere, op onderdelen van de overige bepalingen afwijkende rege-
ling in de organieke wetgeving zijn, maar ook een eigen, ‘subnationale’ grond-
wet, onder uiteenlopende aanduidingen. Hierboven zagen we bijvoorbeeld dat 
de bijzondere status van de Ville de Paris is neergelegd in de omvangrijke Fran-
se decentralisatiewet, de CGCT; de stad New York, Roma Capitale en federale 
entiteiten als Hamburg, Bremen en Wenen hebben echter een eigen constitutie, 
aangeduid als respectievelijk Charter, Statuut en Grondwet. 

Deze stedelijke grondwetten zijn in veel gevallen vastgesteld door het verte-
genwoordigend orgaan van de stad zelf, niet door de statelijke wetgever; in het 
geval van New York werd het oorspronkelijke Charter weliswaar door de wet-
gever van de staat vastgesteld, maar beslissen de inwoners van New York zelf 
over de periodieke aanpassingen. Stedelijke grondwetten richten de instellingen 
van het stadsbestuur in, regelen hun bevoegdheden, bevatten bepalingen over 

74 Van der Woude 2021e, p. 1223-1224. 
75 Hierover ook: Van der Woude 2021a, p. 26. 
76 In deze paragraaf zijn passages opgenomen uit Leenknegt 2021b, een rapport dat de auteur 

van deze bijdrage schreef in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties; het is te vinden op https://kennisopenbaarbestuur.nl/documen- 
ten/naar-een-sterkere-raad/. 
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controle en verantwoording, inclusief de financiën, en leggen de vertegen-
woordigende democratie en instrumenten van directe democratie en participatie 
vast. Ze zijn een uitdrukking van de autonomie van stedelijke besturen: hun be-
stuurlijke en democratische inrichting wordt niet ‘van bovenaf’ gegeven of opge-
legd, maar uit naam van de stedelijke gemeenschap vastgesteld door de stad zelf. 
Daarbij brengen ze de voor het bestuur van de stad, inclusief de betrokkenheid 
van de inwoners, belangrijkste regelingen bij elkaar in een samenhangend docu-
ment. 

Kunnen Nederlandse gemeenten - grote steden - een lokale ‘grondwet’ vast-
stellen? Veel van wat in zo’n document zou kunnen staan, is al in de Grondwet, de 
Gemeentewet, de Kieswet en mogelijk nog andere wetten geregeld. Een door het 
gemeentebestuur in autonomie vastgestelde regeling zou niet van die wetten 
kunnen afwijken. Maar zoals aangegeven is er binnen die autonome ruimte be-
trekkelijk veel vrijheid om vorm te geven aan de gemeentelijke organisatie. 
Stadsbesturen (maar ook andere gemeentebesturen) zouden in een ‘lokaal sta-
tuut’ een aantal van de hierboven genoemde zaken kunnen regelen: de bestuurlij-
ke en ambtelijke organisatie van de gemeente, de versterking van de rol van ver-
schillende stadsdelen, hun vertegenwoordigende en bestuurlijke instellingen en 
hun bevoegdheden, participatie en vormen van directe democratie, stedelijk bur-
gerschap en wellicht de hoofdlijnen van de voornaamste inhoudelijke opgaven of 
doelstellingen voor het bestuur van de stad. Op deze wijze kan het bestuur van de 
stad uitdrukking geven aan het eigen, typisch stedelijke karakter daarvan. 

Wanneer zo’n lokaal statuut in de vorm van een verordening wordt vastgesteld, 
heeft die in beginsel geen bijzondere, hogere status ten opzichte van (andere) 
algemeen verbindende voorschriften. Een dergelijk statuut heeft in die zin geen 
‘constitutionele’ betekenis. Toch zijn er binnen de huidige autonome bevoegd-
heidssfeer van het gemeentebestuur mogelijkheden om een verordening een 
constitutionele status te verlenen. Zo zou in een lokaal statuut kunnen worden 
bepaald dat (andere) verordeningen alleen kunnen afwijken van de bepalingen 
van dat statuut, wanneer deze worden aangenomen met een versterkte meer-
derheid in de raad. Te denken valt aan een twee derde meerderheid, of - minder 
vergaand - aan een meerderheid van het aantal leden van de raad. In dat laatste 
geval blijft ook wanneer de raad niet voltallig vergadert, toch eenzelfde aantal 
voorstemmers vereist.77 Denkbaar is ook dat wordt opgenomen dat voor wij-

77 Enkele van de afzonderlijke ‘Basic Laws’ die tezamen de constitutie van Israël vormen, 
kennen dergelijke ‘entrenchment clauses’; zie bijvoorbeeld artikel 7 van de Basic Law: 
Freedom of Occupation, te vinden op https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-basic- 
laws-of-israel. Het Israëlische Hooggerechtshof heeft daaruit afgeleid dat de Basic Laws het 
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ziging van het statuut zelf een dergelijke versterkte meerderheid is vereist. In 
beide gevallen zou er sprake zijn van een vorm van zelfbinding door de raad, die 
uitdrukking geeft aan het bijzondere, ‘constitutionele’ karakter van het statuut. 
Noch de Grondwet, noch de organieke wetgeving lijken aan deze constructies in 
de weg te staan. 

Vanzelfsprekend zijn ook andere vormen en wijzen van vaststelling van een lo-
kale grondwet denkbaar; zo is het mogelijk ingezetenen te betrekken bij de 
vaststelling en eventueel periodieke herziening, naar het voorbeeld van het 
Charter van de stad New York. Daarvoor zou het referendum een geschikt in-
strument kunnen zijn, in de vorm van een advies van de stedelijke burgers aan 
de gemeenteraad over een voorstel voor een lokale grondwet, dan wel de her-
ziening ervan. Een bindend referendum is niet mogelijk, gezien het verbod van 
last dat is neergelegd in artikel 129, zesde lid, Grondwet. De huidige organieke 
wetgeving biedt niettemin veel ruimte om arrangementen in te richten die aan-
sluiten bij het typisch stedelijke karakter van een lokale gemeenschap en het 
bestuur en de democratische legitimiteit daarvan versterken.78 

6. Afsluiting 

Bij wijze van afsluiting keer ik terug naar het thema van deze bundel: rechts-
vorming in een hypercomplexe samenleving. Hoe wordt binnen de context van 
het bestuur van grote steden met de uitdagingen van de hypercomplexe samen-
leving omgegaan? Het bestuur van de grote stad of de stedelijke regio verenigt 
het lokale, regionale én sub-lokale bestuur. Het gevolg daarvan is een vergroting 
van de bestuurlijke ruimte van stedelijke instellingen, met in begrip van ruimere 
bevoegdheden. Dat leidt tot meer differentiatie in de organisatie van het lokaal 
bestuur, maar ook in aanspraken en verplichtingen voor burgers. Verschillen 
die voortvloeien uit het karakter van stedelijke samenlevingen zijn op basis daar-
van te rechtvaardigen. Tegelijk moet de versterking van het stedelijke bestuur in 
balans zijn met een grotere rol van inwoners bij het legitimeren van dat bestuur. 
Die versterking moet daarom gepaard gaan met versterking van de betrokkenheid 
van stedelijke burgers, zowel op het niveau van de stad als in stadsdelen of wij-
ken, op uiteenlopende wijzen. De basis daarvoor is een stedelijk burgerschap dat 
voorbij de traditionele combinatie van ingezetenschap en nationaliteit reikt: de 

karakter van een grondwet hebben en zich lenen als toetsingsnorm voor ‘gewone’ wetge-
ving. Zie: United Mizrahi Bank v. Migdal Cooperative Village, 9 november 1995, CA 
6821/93, https://versa.cardozo.yu.edu/opinions/united-mizrahi-bank-v-migdal-co- operati-
ve-village. 

78 Zie hierover meer uitgebreid: Leenknegt 2021b, p. 25-33. 
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hypercomplexe stedelijke gemeenschap is fluïde en niet-exclusief. Mensen 
kunnen tegelijk deel uitmaken van meerdere stedelijke gemeenschappen, af-
hankelijk van waar ze wonen en hun werkzame en sociale leven leiden. 

Het Nederlandse constitutioneel recht biedt al veel ruimte voor meer differen-
tiatie tussen steden en niet-stedelijke lokale besturen; de Grondwet en orga-
nieke wetgeving maken veel mogelijk. Vooral op het gebied van burgerpartici-
patie, directe democratie en stedelijk burgerschap kunnen stedelijke besturen 
binnen hun autonome bevoegdheidssfeer eigen keuzes maken. Het vergroten 
van de bestuurlijke ruimte voor grote steden zou aanpassing van de organieke 
wetgeving vragen, maar dat kan gericht en zonder die wetgeving volledig op de 
schop te hoeven nemen, door de mogelijkheid te creëren bestaande arrange-
menten te combineren door samenvoeging. De grotere verschillen die dan ont-
staan tussen stedelijke besturen en andere gemeenten zijn verklaarbaar, verde-
digbaar en in sommige opzichten nodig. 

Is er aan de hand van het bovenstaande ook een bredere conclusie te formuleren 
aangaande het thema ‘rechtsvorming in een hypercomplexe samenleving’? Een 
hypercomplexe samenleving vraagt van het constitutioneel recht, als het gaat om 
de institutionele kaders voor rechtsvorming, vooral differentiatie, recht doen aan 
relevante verschillen, omstandigheden en belangen; maatwerk in plaats van for-
mele gelijkheid, zowel voor de organisatie van het openbaar bestuur als voor de 
burger. Het vraagt nieuwe vormen voor de organisatie van het openbaar bestuur, 
met behoud van de rechtsstatelijke en democratische fundamenten.
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Democratische legitimiteit in de netwerksamenleving 
Verantwoordingsideeën en -mechanismen in een complexe 
netwerksamenleving 

E. H. Klijn*  

1. Introductie 

De recente discussie rondom de kinderopvangtoeslagen heeft nogmaals aan-
getoond wat we al een tijdje weten. Dat we niet één verantwoordelijke kunnen 
aanwijzen ook al willen we dat graag. Ook de kinderopvangtoeslag case zal, in 
navolging van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoe- 
slag, zijn parlementaire enquête krijgen. Op dat moment zullen we net zoals de 
eerste parlementaire enquête (1986-1988), die over de woningbouwsubsidies, 
concluderen dat beleidsuitvoering heel complex is geworden. En er zullen po-
litiek gekozenen verantwoordelijk worden gehouden. Misschien treden er wel 
nog meer politici af dan tot nog toe het geval is geweest. De oude Romeinen 
hadden hun arena’s, wij hebben onze parlementaire enquêtes. Want dat is zoals 
we het nu eenmaal graag zien en hoe de media het ook graag presenteren. Er 
moet iemand, een politiek gekozene, (democratisch) verantwoordelijk zijn voor 
onze ellende en de gemaakte fouten. Dat is onze fundamentele opvatting van 
democratische legitimiteit en de verantwoordingsmechanismen die erbij horen. 
Maar dat verliest uit het oog dat we in de netwerksamenleving al heel lang niet 
meer iemand kunnen aanwijzen die (democratisch) verantwoordelijk is en dat 
verantwoordingsmechanismen al net zo complex zijn geworden als het besluit- 
en implementatieproces in de netwerken zelf. De klassieke politieke 
democratische en verantwoordingsmechanismen zijn misschien zelfs niet eens 
meer de meest belangrijke in de moderne netwerksamenleving. 

In dit essay verkennen we het concept van democratische legitimiteit en laten 
we zien dat het in de netwerksamenleving als een veel complexer begrip moet 
worden opgevat dan in de simpele verwijzing naar politieke verantwoording. 
Maar het kernprobleem is dat democratische legitimiteit gevormd wordt in een 
context tussen twee uitersten. Enerzijds is de verhouding tussen overheid en 
burgers drastisch veranderd. In een veel horizontalere en geïndividualiseerde 
samenleving zijn maatschappelijke problemen heel complex door waardenver-
schillen tussen groepen. Dit vereist van onze publieke organen dat ze dit soort  

* Erik Hans Klijn is hoogleraaar bestuurkunde, Department of Public Administration and 
Sociology, Erasmus School of Social and Behavioral Sciences. Erasmus University. 
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complexe problemen te lijf gaan met meer horizontale vormen van sturing, 
netwerk governance, en hun waarde steeds bewijzen in complexe (onderhan- 
delings)processen. Maar anderzijds wordt democratische legitimiteit gevormd 
in een samenleving die extreem gemediatiseerd is en waarin beeldvorming, 
presentatie en niet zelden one-liners domineren. Maar complexe problemen 
staan vaak op gespannen voet met oneliners. 

Met inspiratie uit meer deliberatieve democratie opvattingen, die beter passen 
bij het netwerk karakter van veel van onze besluitvormingsprocessen, wordt 
gepoogd van het concept ‘democratische legitimiteit’ een rijker concept te ma-
ken. Maar tegelijkertijd zijn de soms wat naïeve opvattingen van het delibera- 
tieve democratie concept (en haar verantwoordingsmechanismen), gezien de 
dominantie van de media in de netwerksamenleving ook aan herwaardering 
toe. Herwaarderingen die zouden moeten leiden tot het herontwerpen van 
onze verantwoordingsmechanismen. Aan het eind van het essay worden hier-
voor enkele eerste aanzetten gegeven. 

2. Een democratisch tekort van de overheid in de netwerksamen-
 leving? 

Langzaam en geleidelijk zijn onze samenleving en de rol van de overheid daarin 
veranderd. Voor die verschuiving zijn al verschillende termen gebruikt, maar 
het meest bekend is toch wel Castells’ term ’netwerksamenleving’ geworden 
(Castells, 2000) voor de verschuivingen in de maatschappij richting complexe 
netwerkrelaties. Daarnaast is de evolutie van de term ‘government’ naar ‘go- 
vernance’ de bekendste term voor de verschuiving in de manier waarop we be-
stuurlijke problemen in die samenleving trachten op te lossen (Pierre en Peters, 
2000). Die twee veranderingen hangen natuurlijk sterk met elkaar samen. Van-
zelfsprekend doen beide typeringen geen recht aan de complexiteit die achter 
deze veranderingen schuilgaan, en zijn ze zoals we ook verderop zullen zien een 
over-simplificatie. Maar voor dit essay voldoen ze voorlopig even als korte 
schets van de kleine aardverschuivingen die we de afgelopen decennia hebben 
meegemaakt en die ten grondslag liggen aan onze discussies en zorgen over de-
mocratische legitimiteit. 

2.1 De netwerksamenleving en de verschuiving naar governance 

Castells (2000) gebruikt de term netwerksamenleving om zowel een ontwik-
keling te duiden als om een kenschets te geven van de moderne samenleving. 
Het gaat om een ontwikkeling, sterk gedreven door ICT en snelle technolo-
gische ontwikkeling,- waarin een samenleving ontstaat waarin enerzijds meer 
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geglobaliseerde ‘flow’ van producten en diensten ontstaat. Deze flow resulteert 
in de ontwikkeling van een 24-uurs economie en de situatie dat in veel gevallen 
de productie van goederen losgetrokken kan worden van specifieke locaties (of 
dat de productie van goederen juist op veel plaatsen tegelijk gebeurt). Ander-
zijds is er sprake van een samenleving die sterk geïndividualiseerd is en een veel 
sterkere sociale fragmentatie laat zien1. 

Volgens Castells leidt dit tot desintegratie van lokale, regionale en nationale ge-
meenschappen. Een fenomeen als de groene hesjes in Frankrijk wordt dan vaak 
gezien als een maatschappelijke manifestatie van het verzet daartegen. Maar de 
ontwikkeling leidt ook tot nieuwe sociale verbanden, zoals groepen van burgers 
die zichzelf organiseren. Denk aan energiecoöperaties of nieuwe woonvormen 
en dus ook nieuwe sociale verbanden zoals de groene hesjes. 

Die verandering in de samenleving heeft natuurlijk ook gevolgen voor het be-
stuur en het democratisch proces die in die samenleving plaatsvinden. Dit is een 
verandering die wel eens benoemd is als een verschuiving van government naar 
governance. Pierre and Peters (2000: 194) verwoorden die verschuiving als 
volgt: “The strength of the state has become contextual and entrepreneurial 
rather than, as was previous the case, something derived from the constitu- 
tional and legal strength of the state institutions. Dus, even polemisch gefor-
muleerd: van een veel sterkere staat die als een ‘perfect georganiseerde weberi- 
aanse bureaucratie’ functioneert, zijn we verschoven naar een staat, die mede 
door de ontwikkeling van de naoorlogse verzorgingsstaat, zijn beleid en dien-
sten uitvoert in samenspraak met allerlei maatschappelijke en non-profit in-
stellingen. Dus van een staat die in tegenstelling tot meer verticale sturingsin-
strumenten steeds meer horizontale sturingsinstrumenten gebruikt (Hufen en 
Ringeling, 1990). Of, helemaal in lijn met Castells: een overheid die beleid ont-
wikkelt en uitvoert in netwerken van wederzijds afhankelijke actoren. Je zou 
dus kunnen zeggen dat we een netwerksamenleving hebben en dat die wordt 
aangestuurd met netwerk governance (Klijn and Koppenjan, 2016). 

Beleid maken en vooral ook beleid uitvoeren - of we het nu hebben over het 
realiseren van een groot windmolenpark, het reduceren van de stikstofuitstoot, 
het oplossen van de problemen in de jeugdzorg of het verbreden van een snelweg 

1 Individualisering wordt overigens door veel auteurs genoemd als de belangrijkste sociale 
ontwikkeling van de twintigste eeuw (Bauman, 2000, Sociaal Cultureel Planbureau 2000). We 
horen niet meer zoals in de oude verzuilde samenleving tot een groep wier waarden wij 
vanzelfsprekend overnamen en wier leiders wij even vanzelfsprekend volgden (Lijphart, 1992). 
We kiezen zoals het CSP het eens mooi verwoordde onze solidariteit optioneel (SCP, 2000). 

203



E.H. KLIJN 

- is dus steeds meer een zaak geworden van een groot aantal partijen bij elkaar 
brengen, overtuigen, contacten tussen die partijen organiseren en stimuleren. En, 
last but not least, package deals maken die de steun kunnen krijgen van nood-
zakelijke partijen. Kortom, het dagelijks managen van dit soort complexe 
processen is dan erg belangrijk. In de literatuur wordt gesproken van net- 
werkmanagement (Kickert et al, 1997; Agranoff and McGuire, 2001). Dat
netwerk management is misschien om het even provocerend te zeggen wel bijna 
belangrijker geworden om onze maatschappelijke problemen op te lossen dan de
rol van onze gekozen volksvertegenwoordigers (zie box 1, maar ook box 2!). 

Box 1: de centrale rol van de netwerkmanager 

Of het nu gaat om complexe ruimtelijke projecten, gedecentraliseerde zorg voor 
ouderen, jeugdzorg of samenwerking in de gezondheidszorg tussen ziekenhuizen 
overal moeten betrokken organisaties samenwerken omdat de middelen die 
nodig zijn voor het realiseren van oplossingen verspreid zijn over verschillende 
organisaties. Maar noodzakelijke samenwerking en je gewenste resultaten komen 
niet zomaar tot stand. Dat is logisch.. In netwerken bewegen heel veel besluit-
vormingsprocessen constant tussen samenwerking, die nodig is omdat partijen 
van elkaar afhankelijk zijn en elkaars middelen nodig hebben voor de oplossing 
van sociale problemen en conflict omdat partijen hun eigen percepties op beleids-
problemen hebben en hun eigen (organisatie) belangen. 

Het inzicht dat voor een goed resultaat hard gewerkt worden, is de afgelopen 
decennia verwoord in de bestuurskundige netwerkliteratuur aan de hand van het 
concept ‘netwerkmanagement’. De theoretische veronderstelling in die literatuur 
was dat zonder actief netwerkmanagement, zoals het verbinden van partijen in 
interacties, het exploreren van goede oplossingen, het organiseren van interacties 
via organisatorische interacties en het maken van procesregels, goede en bevre-
digende resultaten voor de partijen betrokken bij complexe samenwerkings-
processen eigenlijk nauwelijks mogelijk waren (Kickert et al, 1997; Agranoff and 
McGuire, 2001; Klijn and Koppenjan, 2016). De afgelopen tien jaar is ondertussen 
het aantal kwantitatieve studies naar het effect van netwerkmanagement gestaag 
toegenomen. Een recente meta-analyse van al die beschikbare studies (24 studies 
in verschillende landen) bevestigt de theoretische assumpties uit de bestuurs-
kundige literatuur (zie George et al, 2021): er is een significante relatie tussen 
netwerkmanagement activiteiten en netwerk performance. Bovendien bestaat 
deze relatie in onderzoek in verschillende landen en in verschillende sectoren, 
zoals watermanagement, gezondheid, veiligheid, en ruimtelijk beleid. Kortom, 
goede uitkomsten in complexe governance processen worden vooral bereikt 
door intensief en goed netwerkmanagement. Dat roept natuurlijk wel de vraag op 
aan wie die netwerkmanager dan verantwoording aflegt? 
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Het is de observatie en wel een klacht van veel auteurs en zeker ook in de media 
waarin vele columns verschijnen die de macht van belangengroepen aanklagen, 
dat de rol van vertegenwoordigende organen in netwerkprocessen steeds ge-
ringer wordt. En daar zit, zo stellen auteurs, een democratisch tekort: we kiezen 
onze volksvertegenwoordigers om de richting van onze samenleving te be-
palen, maar feitelijk is hun rol beperkt2. 

2.1 Historische continuïteit! 

Nu moeten we allereerst beginnen met een nuancering en relativering, zeker 
voor de Nederlandse context. Nederland is altijd al een land geweest waarin ge-
kozen politieke organen hebben geregeerd samen met een hele reeks maat-
schappelijke organisaties. Al in de gouden eeuw werd niet geregeerd vanuit een 
centrum maar door consensus (Hendriks en Toonen, 1998; Prak en van Zan-
den, 2013). Toegegeven, de macht berustte vooral bij een relatief kleine groep 
regenten. Doordat de republiek echter nauwelijks een staat was maar een col-
lectie provincies die elkaar nodig hadden (vooral in tijden van oorlog), moest er 
toen al gepolderd worden om besluiten te realiseren. Dus het zogenaamde 
‘poldermodel’, verguisd of geprezen al naar gelang de tijdgeest, is dus zeker 
geen 19de-eeuwse uitvinding (Prak en van Zanden, 2013). Bovendien had Lijp- 
harts verzuilingsmodel (Lijphart, 1992) dus zeker sterke historische wortels. 

Als we het hebben over democratische legitimiteit, dan is dit in de Nederlandse 
geschiedenis nooit alleen verbonden geweest aan een parlement, hoewel het wel 
vaak zo is voorgesteld. Het is interessant om te kijken naar eerdere grote 
empirische studies uit de tweede helft van de vorige eeuw die het functioneren 
van de overheid bestudeerden (en bekritiseerden). Zo stelt de commissie Von- 
hoff bijvoorbeeld in haar eindrapport “De laan die derwaarts gaat” naar het 
functioneren van de rijksoverheid in 1981 dat er een wereld van deelbeleid en een 
wereld van integratie is. Maar dat de wereld van deelbelang veel sterker is 
vertegenwoordigd dan die van de integratie. Het rapport formuleert het als volgt: 

2 Er zijn veel klaagzangen in de media over de macht van belangengroepen en onmacht van 
het parlement. Maar ook in de wetenschappelijke literatuur is er een rijke (en lange!) traditie 
waarin kritiek geleverd wordt op de geringe macht van het parlement en de grote macht van 
belangen groepen. Dat begint al in de jaren zestig met de politicologische literatuur over 
iron triangles en subsystems (zie bijv. Freeman, 1965). Maar ook in de Nederlandse 
politicologische literatuur is deze kritiek te vinden (zie bijv. Van Putten, 1980, maar ook de 
kritiek van Van Doorn in de bekende bundel De stagnerende Verzorgingsstaat uit 1978). 
Met een hele mooie netwerk analyse laten Laumann en Knoke (1987) al zien hoe sterk 
belangengroepen verweven zijn in het parlementair politiek systeem in de US. Zie voor 
overzicht Klijn and Skelcher, 2007. 
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“De eerste wereld is die van het deelbeleid. Verdeeld over honderden 
kleinere of grotere eenheden bestrijkt de rijksdienst nagenoeg het gehele 
maatschappelijke veld. Op deelterreinen wordt in relatief nauwe samen-
werking en overleg met maatschappelijke organisaties beleid voorbereid 
en uitgevoerd. Zulk beleid wordt maar zeer ten dele door de politiek 
richting gegeven. Kamerleden worden van deze honderden zogenaamde 
'circuits' niet geacht deel uit te maken. Wel controleren zij, maar dat ge-
beurt slechts in de marge. Bewindspersonen sturen wel, maar zij moeten 
hun aandacht departementsgewijs over een groot aantal van deze deel-
gebieden verdelen. Bij politiek gevoelige onderwerpen is deze aandacht 
groot; op andere terreinen is politieke aandacht soms jarenlang geheel 
afwezig”. (Elk kent de laan die derwaart gaat, 1981:14). 

Dit beeld wordt ook geschetst door andere studies over besluitvorming in Ne-
derland. Van Putten (1980) en Koppenjan et al. (1987) constateren in onder-
zoeken naar besluitvorming dat besluitvorming een sterk sectoraal karakter 
heeft en de betrokkenheid van het parlement beperkt is. Van Putten duidt be-
sluitvorming aan als ‘chaotisch’ (van Putten, 1980: 167) en constateert dat be-
langhebbenden opvallend gemakkelijk hun weg vonden naar betreffende amb-
tenaren. 

Als we het hebben over democratische legitimiteit en het beeld dat politieke 
organen het niet alleen voor het zeggen hebben, kan de conclusie zijn dat we 
eerder continuïteit zien dan een breuk met het verleden. Een verschil is mis-
schien de waardering. In de onderzoeken en rapporten uit de jaren tachtig 
wordt nog vooral verbazing en soms geschoktheid uitgesproken, misschien ook 
omdat veel studies gedaan zijn door ‘klassieke’ politicologen die een wat 
gereserveerde houding hadden ten aanzien van betrokkenheid van belangen-
groepen. Een ander verschil is dat de netwerken van de 21ste eeuw door meer 
uiteenlopende partijen bevolkt worden vergeleken met het wat gesloten secto-
rale netwerken die in de jaren tachtig worden beschreven en geanalyseerd (zie 
ook Hendriks en Toonen, 1998; Skelcher et al, 2011). Er zijn dus zeker veran-
deringen te constateren naast continuïteit, maar politiek gekozen organen heb-
ben verantwoordelijkheden voor beslissingen altijd al moeten delen met (grote) 
maatschappelijke organisaties. 

3. (Democratische) legitimiteit: verschillende perspectieven 

Om de vraag te beantwoorden die hierboven is gesteld, namelijk hoe het is ge-
steld met democratische legitimiteit van onze complexe netwerkprocessen in 
onze moderne netwerksamenleving, moeten we ons eerst buigen over wat le-
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gitimiteit is. Legitimiteit is een ‘fuzzy’ begrip met vele invullingen. Luhman 
(1975, 25) definieert legitimiteit als ‘a general preparedness to accept, within a 
certain margin, a decision whose content is not yet known’. Als we Luhman 
volgen en dat doen meeste auteurs wel min of meer, is het dus verbonden aan de 
acceptatie van beslissingen (zie ook Scharpf 1997; Bekkers and Edwards 2007; 
Karlsson-Vinkhuizen 2016). Luhman’s definitie richt zich sterk op input 
legitimiteit (a content not yet known). Veel auteurs onderscheiden daarnaast 
ook output legitimiteit (zie Scharpf, 1997) 

– Input legitimiteit heeft dan betrekking op het governance proces. Demo-
cratische legitimiteit betekent dan vooral dat het proces democratische re-
gels volgt (Scharpf 1997, 14). In een idee van representatieve democratie is 
dit sterk verbonden met procedurele regels over stemmen, kiezen van ver-
tegenwoordigers en principes van transparantie en verantwoording. (zie 
Scharpf, 1997; Bekkers and Edwards 2007). 

– Output legitimiteit heeft betrekking op de effectiviteit en zeg maar pro-
bleemoplossend karakter van besluitvormingsprocessen. Democratische
legitimiteit is in de output betekenis meer verbonden aan de performance kant
van overheidsbeleid. Belangrijke normen die gebruikt worden ter beoordeling 
zijn dan of uitkomsten effectief zijn en hoe verantwoording wordt afgelegd 
over die uitkomsten en hun effecten (Bekkers and Edwards 2007, 43-46; 
S0rensen and Torfing 2007; Karlsson-Vinkhuizen 2016; Scharpf 1997). 

Democratische legitimiteit heeft dus te maken met de acceptatie door burgers 
en andere stakeholders van beslissingen, omdat ze vaste geaccepteerde spelre-
gels volgen (input legitimiteit) of omdat ze maatschappelijke problemen op 
transparante wijze oplossen (output legitimiteit). Maar de normen waarmee we 
democratische legitimiteit ‘ijken’, kunnen heel verschillend zijn en hangen sterk 
samen met de democratie opvatting die we hanteren. Zonder de hele idee- 
engeschiedenis van het verschijnsel democratie overhoop te halen, kunnen we 
wel zeggen dat er verschillende concepties zijn van wat democratie is en dat 
democratische legitimiteit in elk van die concepties iets anders betekent (zie ook 
MacPherson, 1979). Op hoofdlijnen kunnen we drie dominante modellen 
onderkennen in de ideeëngeschiedenis van democratie: een sterk parlementair 
georiënteerde opvatting, een participatieve opvatting en een deliberatieve op-
vatting. In elk van die democratieconcepties betekent democratische legitimiteit 
iets anders. Welnu, dit verschil in betekenis bevordert de verwarring over waar 
we het nu precies over hebben. 
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3.1 Een klassiek perspectief: legitimiteit in een representatieve democratie 

In een klassiek, parlementair democratisch perspectief berust democratische 
legitimiteit bij gekozen democratische organen. Zonder twijfel is de meest 
bekend (en beroemste!) definitie van democratie die van Schumpeter (1943) die 
democratie definieerde als: “That institutional arrangement for arriving at 
political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a 
competitive struggle for the people’s vote (Schumpeter, 1943: 269)”. Schumpeter 
richtte zich vooral op input legitimiteit. Het allerbelangrijkste - niet verwonderlijk 
in de tijd waar hij schreef (de tweede wereldoorlog) - was dat we onze leiders 
kunnen afzetten en dat we ze zo verantwoordelijk kunnen houden. Helaas zien 
we aan landen als Rusland, Turkije, Hongarije en Polen in de jaren 20 van de 21ste 
eeuw dat dit alleen geen garantie is dat democratische stelsels blijven bestaan en 
functioneren. Als je de media controleert en informatiestromen beheert, het 
rechtssysteem onderwerpt en vrijheid van vereniging en betoging aan banden 
legt, blijft er van democratie niet veel over, maar voldoet het wel aan de definitie 
van Schumpeter3. 

In dit klassieke beeld van representatieve democratie komt democratische legi-
timiteit dus voort uit actieve betrokkenheid en goedkeuring van representatieve 
organen, zoals het parlement en de gemeenteraad. Onlosmakelijk verbonden 
aan deze visie is het primaat van de politiek: het idee van gekozen ver-
tegenwoordigers die niet alleen verantwoordelijk maar ook leidend zijn bij het 
nemen van (politieke) besluiten. De waardenafweging van onze gekozen poli-
tieke organen zijn in dat beeld ook superieur aan die van anderen (belangen-
groepen, groepen burgers etc.) die ‘slechts’ deelbelangen en geen algemeen be-
lang vertegenwoordigen. 

Alhoewel iedereen wel weet dat dit beeld niet erg realistisch is, is het allerminst 
een stropop. Elke keer als er iets fout gaat in het besluitvormingsproces wordt 
dit legitimiteits- en verantwoordingsmodel van stal gehaald. Media zoeken een 
schuldige, net zoals parlementaire behandelingen. Het idee dat er een sterke 
man of vrouw verantwoordelijk is, lijkt onuitroeibaar. Zeker als er een ramp 
plaatsvindt, of het nu een treinongeluk, een virusuitbraak of een uitslaande 
brand is, meestal zijn de adviezen daarna gericht op het herstellen van eenheid 
en gezag. Vrijwel altijd komt er een evaluatierapport waarin wordt gepleit voor 
een instantie die toezicht houdt, centralisatie of het eenduidig toedelen van ver-
antwoordelijkheid. Alhoewel deze roep begrijpelijk is - we willen immers een-
voud en helderheid - is het de vraag of we op deze manier de uiterst complexe 

3 Alhoewel de aanduiding competitive struggle wel aan waarde inboet natuurlijk. 
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besluitvormingsprocessen in onze netwerksamenleving op een goede manier 
proberen te voorzien van verantwoordingsmechanismen. 

3.2  Alternatieve perspectieven: participatieve en deliberatieve democratie 

Schumpeters conceptie over democratie is deel van een rijke ideeëntraditie 
waarin de nadruk ligt op de bescherming van burgers ten opzichte van de staat. 
MacPherson (1979) noemt dit democratiemodel ‘beschermende democratie’ 
(protective democracy). Kenmerkend voor deze democratieopvattingen is dat 
democratie en de procedures die daarbij horen zeker ook, en misschien wel 
vooral, burgers moeten beschermen tegen de almacht van de staat. Schumpeter 
legt dan ook nadruk op het feit dat we onze bestuurders kunnen vervangen. 

Tegenover deze meer beschermende variant van democratie zet MacPherson 
(1979) een traditie die juist meer nadruk legt op (burger)participatie. In die 
voorstelling van democratie is actieve burgerparticipatie juist de essentie van 
democratie. Niet alleen is dit de beste en meest gewenste vorm van betrokken-
heid en invloed uitoefenen, participatie is ook heel belangrijk om van burgers 
echte volwaardige burgers te maken, dat wil zeggen burgers die weten wat de-
mocratie is en geleerd hebben democratie te gebruiken. Participatie is dus een 
waarde op zich, los van het procedurele effect dat besluitvorming wordt beïn-
vloed of machthebbers worden gecontroleerd. Participatie is een activiteit die 
burgers vormt en beter in staat stelt om in de publieke ruimte te functioneren 
(zie Pateman, 1970; Macpherson, 1979; Held, 2006). In deze voorstelling van 
democratie, die je in de ideeëngeschiedenis van democratie in allerlei vormen 
tegenkomt4, is democratische legitimiteit dus in de eerste plaats gebaseerd op 
burgerbetrokkenheid, wat we hier even als voice aanduiden (zie ook Halber- 
stam, 2008). Besluiten zijn meer democratisch naarmate die voice beter gestalte 
krijgt. In de participatie literatuur is dit onder andere verwoord door niveaus 
van zeggenschap te onderscheiden: alleen consultatie of ook echte bur-
gerparticipatie, die in latere literatuur vaak wordt aangeduid als coproductie (zie 
Arnstein, 1969). 

De laatste decennia is ook een andere voorstelling van democratie opgekomen: 
deliberatieve democratie (zie Drysek, 2000; Held, 2006). In deze visie is demo-

4 De klassieke vroege ideeën van democratie zoals die van Rousseau en Jefferson hebben 
duidelijk dit karakter (Sabine and Thorsen, 1973; Held, 2006). Maar dat geldt ook voor het 
werk van John Stuart Mill en de latere pogingen in de jaren zestig en zeventig om 
democratie meer een participatie democratie te maken (zie Pateman, 1970). De participatie 
opvatting van democratie heeft dus een lange geschiedenis. 
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cratie vooral een deliberatief proces waarin argumenten uitgewisseld worden 
en partijen elkaar kunnen overtuigen van hun standpunten. Het meest bekend is 
misschien wel de herschaftsfreie discussion van Habermas (Habermas, 1981) De 
kern van een deliberatieve visie van democratie is zoals Held het verwoordt: 
“the transformation of private preferences via a process of deliberation into 
positions that can withstand public scrutiny and test (Held, 2006: 237). Nu komt 
dit democratische ideaal ons in het tijdperk van sociale media, bubbels en fake 
nieuws misschien wat naïef voor. Hier komen we nog op terug. 

In het deliberatieve model van democratie vloeit democratische legitimiteit niet 
in de eerste voort uit betrokkenheid van vertegenwoordigende organen, of een 
actieve participatie van burgers (alhoewel die wel een voorwaarde is) maar uit 
het proces van overleg. Democratie is een discussie tussen gelijkwaardigen die 
met elkaar overeenstemming bereiken in een redelijk debat (zie ook Fisher, 
2003; Hajer and Wagenaar, 2007). Belangrijk is dan vooral dat de procedurele 
voorwaarden van dat debat goed bewaakt worden, zoals transparantie, goede 
informatie en open toegang van het debat. Democratische legitimiteit is dus in 
de eerste plaats verbonden aan het proces van debat en minder aan de brede en 
representatieve deelname van deelnemers zoals in de participatie opvatting. Het 
gaat er meer om dat iedereen aan het debat mee kan doen als die persoon dat 
wil dan dat die bijdrage ook daadwerkelijk helemaal evenredig verdeeld is over 
de verschillende groepen in de maatschappij. 

3.3 Conclusie: drie versies van democratische legitimiteit 

Het is dus duidelijk dat democratische legitimiteit heel verschillend ingevuld 
kan worden en dat die invulling verbonden is aan onze visie op democratie. 
Zien we democratie vooral als parlementaire democratie, dan zullen we nadruk 
leggen op politieke verantwoordelijkheid. Zien we democratie als participatie-
democratie dan kijken we vooral naar voice als criterium om democratische 
legitimiteit te beoordelen. Zien we democratie als deliberatieve democratie dan 
zullen we procedurele criteria van deliberatie, zoals transparantie en kwaliteit 
van het argumentatieproces, gebruiken om democratische legitimiteit mee te 
beoordelen. Maar we kunnen de criteria ook combineren als we nadenken over 
hoe democratische legitimiteit en verantwoordingsmechanismen georgani-
seerd zouden moeten worden. Hier komen we verder in dit essay nog op terug. 

Interessant is dan natuurlijk welke vorm van democratische legitimiteit, politieke 
verantwoordelijkheid, voice of deliberatie het beste past bij een netwerk- 
samenleving. Deze vraag is natuurlijk in de eerste plaats een normatieve vraag: 
waar hechten we de meeste waarde aan. We bevinden ons dan in een normatief 

210



DEMOCRATISCHE LEGITIMITEIT IN DE NETWERKSAMENLEVING

debat over welke vormen van democratische legitimiteit we het belangrijkste 
vinden. Maar die discussie kan ook gevoed worden door empirische argumenten. 
Dan is de vraag welke vorm het meeste effect heeft in governance netwerken. Een 
voorbeeld van een empirisch antwoord is te vinden in box 2 waaruit blijkt dat 
voice en deliberatie belangrijker zijn dan politieke verantwoordelijkheid. 

Box 2: de empirische relevantie van verschillende vormen van legitimiteit 

In de beschouwing hierboven hebben we naar democratische legitimiteit gekeken 
als normatief principe. Dus als idee waarmee me het democratische gehalte van 
beslissingen beoordelen. Maar we kunnen de drie democratische vormen van 
legitimiteit, namelijk politieke verantwoordelijkheid, voice en deliberatie, ook 
opvatten als eigenschappen van een besluitvormingsproces en kijken welke van 
de drie het meeste effect heeft op performance in netwerken. Performance in 
netwerken is een lastig concept omdat elk van de betrokken partijen natuurlijk 
eigen beoordelingen zal maken (de bouwer zal andere criteria hanteren dan de 
milieugroep). Een oplossing is om te kijken of er oplossingen zijn bedacht die 
waarden verbinden en tot win-win situaties leiden. Of dat winnaars verliezers 
compenseren (zie Klijn and Koppenjan 2016 voor een uitgebreide uitwerking) . In 
een surveyonderzoek hebben wij voor ruimtelijke projecten aan respondenten 
vragen gesteld over democratische legitimiteit (en alle drie de vormen dus 
geoperationaliseerd in survey items, zie voor artikel Klijn and Edelenbos, 2013). 
Opvallend was dat we geen significante relatie konden vinden tussen politieke 
verantwoordelijkheid en netwerk performance (gemeten met vragen als of 
oplossingen adequaat waren, toekomst bestendig, of kosten en opbrengsten in 
verhouding waren etc.) maar wel een positieve significante relatie tussen voice en 
deliberatieve verantwoordelijkheid en performance. Of iets scherper geformu-
leerd: de betrokkenheid van representatieve organen had geen positieve invloed 
op performance maar betrokkenheid van stakeholders (voice) en een sterk 
deliberatief proces (deliberative verantwoording) wel. Nu is dit niet onmiddellijk 
een voldoende argument natuurlijk om betrokkenheid van representatieve 
organen te verminderen, onder meer om de volgende redenen: 

1. In de eerste plaats hebben we alleen naar performance gekeken maar er zijn 
natuurlijk ook andere mogelijke uitkomsten die van belang zijn. 

2. Bij ons onderzoek hebben we misschien eerder de condities van de demo-
cratische legitimiteit gemeten, zoals betrokkenheid van gekozen politici en 
goede argumentatie, dan echte acceptatie van beleid. 

3. Het laat onverlet dat in specifieke gevallen de betekenis van politieke organen 
heel groot kan zijn. 

4. Nog belangrijker: dit is een empirische conclusie. Op normatieve gronden kan 
natuurlijk nog steeds beargumenteerd worden dat betrokkenheid van en 
verantwoordelijkheid door politieke organen belangrijk zijn. 
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Het is en blijft evenwel een interessante observatie dat er een aanwijzing is dat de 
empirische betekenis van betrokkenheid van politieke organen misschien kleiner 
is dan we vaak denken. 

De uitkomsten van ons onderzoek (zie box 2) zijn natuurlijk niet verbazing-
wekkend. Als je te maken hebt met een situatie van sterke wederzijdse afhan-
kelijkheid van actoren en een noodzaak voor een zekere mate van samenwer-
king als gevolg van die afhankelijkheid, dan lijken de proceskenmerken die ka-
rakteristiek zijn voor de democratische legitimiteitscriteria voice en deliberatie 
het beste te passen bij zo’n netwerkachtige setting. Dus is het logisch dat pro-
cessen die zich volgens de respondenten meer kenmerken door goede argu-
mentatie en overleg maar ook door hogere stakeholdersbetrokkenheid ook ge-
kenmerkt worden door hogere performance. 

Bij deze eerste voorlopige conclusie dat we in de netwerksamenleving vooral een 
participatieve of misschien nog meer een deliberatieve opvatting van de-
mocratische legitimiteit nodig hebben, lijkt echter een belangrijke kanttekening te 
moeten worden geplaatst. Deze kanttekening heeft te maken met een ander 
kenmerk van de netwerksamenleving, namelijk de dominante rol van (sociale) 
media. 

4. Nog een keer de netwerksamenleving: de dominante rol van 
(sociale) media 

Het mooie ideaal van een deliberatieve democratie in de vorm van een redelijk 
debat tussen gelijkwaardige partijen die vrij toegang hebben tot dat debat voelt na 
alle commotie van de afgelopen jaren over fake nieuws en de dominante be-
tekenis van sociale media bij democratische processen misschien plotseling wat 
naïef aan. Want de netwerksamenleving heeft nog een kenmerk dat niet zo 
duidelijk was toen Castells het begrip muntte, maar die inmiddels heel zichtbaar 
is. Een kenmerk dat ook een rechtstreekse consequentie is van de ontwikkelingen 
zoals Castells (1997; 2000) die schetst voor de netwerksamenleving (zoals 
moderne ICT): de dominante rol van (sociale) media en de problematische 
kanten daarvan. Problematisch zowel voor het zo gewenste open vrije debat in 
een democratie en problematisch voor de media als controle- en verant- 
woordingsmechanisme. 

Voor mensen die beter hadden opgelet in de jaren 80 waren deze ontwikkelin-
gen misschien niet als een verrassing gekomen. Murray Edelman, Amerikaans 
politicoloog schreef al in 1977 een boek met de veelzeggende titel “Political lan- 
guage: words that succeed and policies that fail”. Ook in latere boeken betoogde 
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hij dat de (Amerikaanse) politiek niet ging over beleid of problemen oplossen 
maar uitsluitend hoe je in de media overkomt. Ik weet nog dat ik als jonge 
onderzoeker zijn latere boek Constructing the political spectacle (1988) las vlak 
nadat het uitgekomen was. Ik zag het vooral als een wat overdreven voorstelling 
van zaken en een nogal Amerikaans fenomeen en dacht dat ik rustig kon gaan 
slapen5. Maar alles wat Edelman beschrijft in zijn boek Constructing the 
political spectacle, zoals het creëren van vijanden, de taal van vijandschap en de 
nadruk op (visuele en verbale) beeldvorming in plaats van daadwerkelijke 
oplossing van maatschappelijke problemen zien we plotseling in een ander 
daglicht na de Amerikaanse verkiezingen van 2016 en de recente discussie over 
sociale media, fake nieuws en bedreigingen op die sociale media. Edelman 
schrijft: “Justification of enmity take the form of constructing a narrative about 
the past and the future: a story plot that rationalizes draconic measures against 
supposed enemies on the ground that an evil must be destroyed in order to save 
the public and the enemies themselves for a better future” (Edelman1988: 76). 
Een betere beschrijving van complot denken (denk aan complottheorieen op 
internet waarin politici beschuldigd worden deel uit te maken van een pedofilie 
netwerk) is nauwelijks denkbaar. 

Edelman heeft ook weinig op met het klassieke en populaire beeld van de media 
als waakhond van de macht, waarin ze onwelgevallige feiten blootlegt en als extra 
controlemechanismen en verantwoordingsmechanisme fungeert in de 
parlementaire democratie. Volgens Edelman zijn media sterk gericht op sensatie 
en hebben ze weinig neiging om problemen echt diepgaand te beschrijven en te 
analyseren. Hij schrijft: “The media devote considerable attention to one kind of 
public event that they present as private one: the human interest story. It is public 
in the sense that it deals either with the private life of a celebretity or with a kind 
of pathetic, heroic, or scandalous action that carries instant and wide appeal 
regardless of who does it” (Edelman, 1988: 99). Het zal duidelijk zijn uit het citaat 
dat Edelman ook over die andere bekende rol van de media, informatie-
verschaffer voor het democratische debat, niet zo heel positief is. 

Edelman’s kritiek op de media zijn na hem door een groot aantal auteurs herhaald 
(zie Altheide and Snow, 1979; Hjarvard 2008; Bennett, 2009). De belangrijkste 
kritiek daarin is dan dat media - vooral toegespitst op kranten en TV maar het 
mechanisme geldt zeker ook voor sociale media - steeds meer commerciële regels 
volgen (Hjarvard, 2008; Bennet, 2009). Dus mede door commercialisering van de 
media en slinkende budgetten richten media, en sociale media zijn zeker geen 

5 Herlezen zo’n vijf jaar geleden leverde bij mij trouwens een aanzienlijk positiever oordeel 
op. Het is duidelijk dat ik het toen veel duidelijker herkende dan in de jaren negentig. 
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uitzondering op deze regel, zich steeds meer op het creeren van zoveel mogelijk 
lezers, kijkers, volgers. Dat trekt vervolgens ook weer meer investeerders en 
sponsors. Als gevolg daarvan ligt de nadruk op nieuws en het presenteren van 
nieuws dat zoveel mogelijk aandacht trekt. Daardoor gaan media steeds meer 
personaliseren, dramatiseren en fragmentariseren (gebeurtenissen als events 
neerzetten i.p.v. in hun bredere context) om het nieuws eenvoudiger en 
aantrekkelijker te maken (zie voor interessante empirische onderbouwing hiervan 
Patterson, 2000; ook Bennett, 2009). Kortom er ontstaan systematische biases in 
het nieuws: een onevenredige aandacht voor het persoonlijke zoals Edelman al 
aangeeft en voor dramatisch nieuws, weinig aandacht voor achtergronden en 
oorzaken van sociale problemen (Bennett, 2009), en ook een steeds grotere nadruk 
op negatief nieuws. Patterson laat zien dat elke US-president na Carter meer 
negatieve aandacht heeft gekregen dan de vorige (Patterson, 2000). 

Maar deze biases in het nieuws is niet de enige trend die auteurs signaleren. Auteurs 
benadrukken dat media en de manier van kijken van media - de nadruk op ‘reuring’, 
beeldvorming en drama - ook steeds dominanter worden in de samenleving. In dit 
proces van mediatisering van de samenleving, zo wordt betoogd, penetreren de 
commerciële regels van de media steeds meer allerlei andere sferen van de 
maatschappij. Denk dan aan het persoonlijke leven (het sociale leven verwordt in 
toenemende mate tot een soort social media experiment waarin we ons als 
zelfbewust, knap en geliefd neerzetten en onze (emotionele) ervaringen volop 
delen met de wereld), de entertainment industrie en last but not least de politieke 
sfeer (Esser and Stromback, 2014). De regels van de media dringen dus ook door in 
de politiek. Dit manifesteert zich doordat politici zich moeten aanpassen in hun 
presentatie, hun inhoud en datgene wat ze doen. Politici staat 24 uur per dag aan, 
treden op in talkshows en spelletjesprogramma’s, moeten overal op reageren maar 
proberen zelf ook door middel van sociale media-aandacht te krijgen. Het politieke 
spel is daardoor een constante strijd om aandacht geworden waarin de regels van de 
medialogica, namelijk de nadruk op sensationeel en persoonlijk nieuws, ook de 
politiek gaat domineren. De Belgische socioloog Elchardus duidt dit aan als een 
dramademocratie die hij als volgt typeert: 

“In een dramademocratie is de verleiding groot om te scoren via com-
municatie en voorlichting. Dat is dikwijls makkelijker dat het deblokkeren 
van dossiers en het nemen van beslissingen, activiteiten waarbij men nooit 
enkel vrienden maar ook steeds vijanden maakt. Een communica-
tiestrategie neemt de plaats in van ideologie, het aankondigen van maat-
regelen vervangt het nemen van maatregelen, het wervende woord ver-
vangt een dragend concept” (Elchardus, 2002: 82). 

214



DEMOCRATISCHE LEGITIMITEIT IN DE NETWERKSAMENLEVING

Ook andere auteurs hebben zich in vergelijkbare termen uitgelaten (zie bijv. 
Fisher, 2003: 58). In de dramademocratie beoordelen we onze politici ook heel 
anders. We kijken naar politici steeds meer alsof ze celebrities zijn en beoorde-
len hen niet als beleidsuitvoerders of probleemoplossers maar eerder of ze ‘li- 
kable’ zijn: aardig, goed van de tongriem gesneden, controversieel, etc. (Klijn 
and Korthagen, 2017). Donald Trump was van al deze ontwikkelingen van het 
mediatiseren van de politiek natuurlijk wel het meest extreme voorbeeld. In 
deze situatie is het dus niet verwonderlijk dat media en politiek steeds meer met 
elkaar verbonden raken en elkaar volgen (zie box 3). 

Box 3: Politiek en media omarmen elkaar sterk 

Hoe beïnvloeden de politieke agenda, media-agenda en beleidsagenda elkaar nu 
eigenlijk? Uit de politicologische literatuur over agendavorming (Cobb and Elder, 
1983; Baumgartner and Jones, 2009) kan men de veronderstelling halen dat media-
aandacht een belangrijke factor is om beleidsonderwerpen op de agenda te krijgen. 
Om een beter beeld te krijgen van die dynamiek analyseerden wij voor de afgelopen 
25 jaar de aandacht voor de gaswinning in Groningen (en aardbevingen) van 1° De 
media (analyse van krantenartikelen), 2° de Tweede Kamer (analyse van alle 
parlementaire verslagen) en 3° de toezichtinstantie (jaarverslagen van het Staats-
toezicht op de Mijnen). We gebruikten machine learning technieken voor het 
analyseren van de mediaberichten en de parlementaire stukken waarbij de computer 
leert op basis van handmatige codering zelf coderingen te maken (Opperhuizen et al, 
2020). We categoriseerden eerst de belangrijkste thema’s in al die documenten (zoals 
veiligheid, gevoelens van burgers, materiele schade etc.) en onderzochten welke 
thema’s in de drie agenda’s (media, politiek en beleid). domineerden De conclusies 
waren de volgende: 

– Emotionele onderwerpen, zoals gevoelens van burgers en veiligheidsissues,
domineren veel meer in de media-agenda en de politieke agenda dan in de 
beleidsagenda 

– De meest dominante onderwerpen in de media en de politiek komen sterk
overeen (hoge correlatie). De thema’s in beleid (dus stukken van toezichthouder) 
verschillen veel sterker van die van media en politiek.

– Het duurt geruime tijd voordat aandacht voor het veiligheidsrisico van
gaswinning ontstaat ondanks aardbevingen vanaf 2006. Echte media en politieke
aandacht ontstaat pas in 2012 na de aardbeving bij Huizinge (3,6) wanneer
gaswinning als een veiligheidsrisico wordt aangemerkt. Deze aardbeving is
echter slechts iets sterker dan eerdere aardbevingen in bijvoorbeeld 2006 (3,5) en 
2008 (3,2). – 

– Politiek en media volgen elkaar heel sterk en hebben de neiging elkaar constant te
versterken. Als er eenmaal aandacht is voor een onderwerp, volgt exponentiele 
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groei in zowel media als politiek. Dit patroon vinden we bij alle onderwerpen die 
we hebben bekeken. Media en politiek volgen elkaar heel sterk in welke 
onderwerpen geagendeerd worden. 

Kortom we zien een patroon waarin eerst weinig aandacht is, waarna 
vervolgens media en politiek elkaar imiteren en versterken (positieve feedback) 
waarna de aandacht exponentieel toeneemt. 

In een gemediatiseerde samenleving is politiek steeds meer gelijkgesteld aan 
media-aandacht. Mediatisering heeft dan ook waarschijnlijk vergaande conse-
quenties voor zowel democratische legitimiteit als voor de rol van media als de  
‘waakhond’ van de democratie: 

– Een veel sterkere nadruk op presentatie en imago zal effect hebben op de-
mocratische legitimiteit (zie Fisher, 2003; Elchardus, 2002; Hjarvard, 2013). 
Op korte termijn kunnen politici ‘scoren’ met slimme presentaties, of met 
nadruk op controversiële standpunten, zoals we de afgelopen jaren veelvul-
dig hebben gezien. Maar op wat langere termijn heeft de sterke relatie tus-
sen politiek en media waarschijnlijk geen positieve invloed en zou de vluch-
tigheid van een media-imago wel eens kunnen leiden tot het verliezen van 
aanzien van de politiek in het algemeen en lagere democratische legitimiteit 
bij burgers (Esser and Stromback, 2014). Dit zijn trends die de laatste 10 jaar 
zichtbaar zijn. 

– Sterke mediatisering is problematisch voor het idee van deliberatieve de-
mocratie waarin het belang van argumenten en het bereiken van overeen-
stemming worden benadrukt. Als beleidsissues in media vooral op sensati-
onele en sterk polariserende manier worden gepresenteerd en als lastige on-
derwerpen en achtergrondverhalen worden gemeden, dan wordt het moei- 
lijker om het debat grondig en kwalitatief te voeren. Kortom, een sterk ge- 
mediatiseerde samenleving is zeer waarschijnlijk slecht voor democratische 
legitimiteit opgevat in de deliberatieve betekenis van democratie. Maar het 
zou ook een negatief effect kunnen hebben op de voice dimensie van legiti-
miteit. Participatie in een debat wordt er niet aantrekkelijker op bij bedrei-
gingen. Zo zijn allerlei bedreigingen op sociale media waar te nemen die ge-
uit worden aan prominente mensen in het debat. 

– Media zijn ook steeds meer zelf onderwerp van bedreiging geworden, wat 
een extra uitholling van het mogelijke debat betekent. 

– Media zijn heel belangrijke verantwoordingsmechanismen, maar ook de 
positie van media zelf wordt zowel uitgehold door de nadruk op makkelijk 
verkoopbaar nieuws als door de groei van sociale media en het fenomeen 
dat burgers steeds meer in ‘bubbels’ leven (Bennett, 2009). 
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5.1 Complexiteit van verantwoordingsmechanismen 

Democratische legitimiteit wordt vooral bewaakt en gerealiseerd door allerlei 
verantwoordingsmechanismen (Bovens, Goodin and Schillemans, 2014). In het 
klassieke democratische ideaal van de representatieve democratie is het be-
langrijkste verantwoordingsmechanisme natuurlijk de verantwoording van de 
uitvoerende macht naar de wetgevende macht, de representatieve organen, die 
ultiem verantwoording afleggen in het stemhokje aan de burger. Maar ook in 
dat klassieke beeld van democratie en besluitvorming zijn er natuurlijk meer-
dere verantwoordingsmechanismen naast de klassieke democratische. Zo vor-
men media ook in dat beeld van democratie een belangrijke rol. Het beeld van 
‘waakhond’ of criticaster is daarbij nog belangrijker dan de rol van informatie-
verschaffer die juist in een meer deliberatieve democratie opvatting heel be-
langrijk is. Tenslotte kan een open debat, het ideaal van een deliberatieve de-
mocratie, alleen bestaan bij gratie van goede, dus geverifieerde en wederzijds 
geaccepteerde, informatie. De eerder geconstateerde media biases in het nieuws 
zijn dus vanuit een deliberatief perspectief een groter probleem dan vanuit een 
klassieke representatief perspectief. Sterker zelfs, in een eerder onderzoek 
vonden wij dat bijvoorbeeld maatschappelijke groepen, zoals burger- protest-
bewegingen, juist gebruik maken van media logica om hun standpunten 
gehoord te krijgen. Zij spelen dus actief in op de behoefte van media om te dra-
matiseren en te personaliseren om hun standpunten op de agenda te krijgen en 
toegang te krijgen tot de besluitvormingsarena (zie Korthagen, 2015). De relatie 
tussen mediatisering en democratische legitimiteit is dus zeker niet eenduidig 
en simpel. Hier leidt media bias immers tot meer toegang van groepen met 
weinig middelen en macht tot de besluitvormingsarena en dus tot grotere legi-
timiteit in termen van voice. 

Variatie aan verantwoordingsmechanismen 

In de dagelijkse wereld van bestuurlijke besluitvorming zijn er natuurlijk heel veel 
verschillende verantwoordingsmechanismen tegelijk werkzaam (zie Bovens, 
Goodin and Schillemans, 2014). Een probleem dat in netwerken optreedt, is het 
probleem van de vele handen (Considine, 2002). Het is tevens een probleem dat 
groter wordt naarmate onze besluitvormings- en implementatieprocessen 
complexer worden, bijvoorbeeld doordat ze meer partijen bevatten. Maar ook 
naarmate we meer geneigd zijn maatwerk te leveren of uitzonderingen te maken, 
wordt het implementatieproces complexer. Omdat bij de jeugdzorg heel veel 
verschillende partijen uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat 
(bv. gemeente en zorginstellingen) is het uiteindelijk moeilijker om een instantie 
aan te wijzen als verantwoordelijke. 
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Als we te maken hebben met een groot aantal partijen die min of meer geza-
menlijk verantwoordelijk zijn voor beleidsuitkomsten, hebben we ook vaak te 
maken met verschillende verantwoordingsmechanismen tegelijk. Als publieke 
organen zich bevinden in netwerken, krijgen ze er dus vaak allerlei verantwoor-
dingsmechanismen bij. Zo kunnen via convenant allerlei afspraken gemaakt 
zijn met de netwerkpartners waarmee extra verantwoordingsmechanismen 
worden toegevoegd tussen de netwerk partners. Het gaat om een toevoeging, 
want ook de gebruikelijke verantwoordingsmechanismen, zoals bureaucrati-
sche verantwoording en politieke verantwoording tegenover politiek gekoze-
nen, blijven natuurlijk bestaan. Kortom, er ontstaat een groot aantal verant-
woordingsmechanismen in netwerken, deels nieuw, deels al bestaande ver 
antwoordingsmechanismen die een andere invulling krijgen (zie box 4 voor een 
kort overzicht). 

Formeel is de verantwoording bij complexe en langdurige publiek-private sa-
menwerkingsprojecten tussen publieke organen en private consortia natuurlijk 
goed geregeld. De politiek verantwoordelijke (bv. wethouder of minister) is 
immers altijd formeel verantwoordelijk en kan aangesproken worden voor het 
langdurige contract dat afgesloten wordt met het private consortium. Maar 
feitelijk is natuurlijk Rijkswaterstaat bijvoorbeeld als ambtelijke organisatie veel 
meer verantwoordelijk voor het contract en is de private partij verant-
woordelijk voor levering van de brug, weg, sluis of welke fysieke infrastructuur 
gerealiseerd moet worden. Er volgen ook veel verantwoordingsmechanismen 
uit het contract, zoals allerlei deadlines en leveringsvoorwaarden. Formeel is 
dus vrijwel altijd aan de officiele politieke verantwoordelijkheid voldaan en kan 
de politieke gezagsdrager het contract beëindigen. Feitelijk zijn die mogelijk-
heden natuurlijk veel kleiner gezien de juridische en financiële consequenties 
die vastzitten aan de beëindiging van een contract. 
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Box 4: verantwoordingsmechanismen in klassieke vormen 
 van besluitvorming en netwerkbesluitvorming 

Type 
verantwoordings- 

mechanisme 

Klassieke 
besluitvorming 
(representatieve 

democratie) 

Netwerkbesluitvorming 

Bureaucratische 
verantwoording 
(naar  
hoger-geplaatste 
persoon via 
bureaucratische 
regels) 

Verticale 
verantwoording naar 
hogere officials (en 
eventuele politieke 
verantwoording) op 
basis van duidelijke 
hiërarchische lijnen 

Naast verticale verantwoording 
komen er andere verant-
woordingsmechanismen: publieke 
official moeten nu ook 
verantwoording afleggen via andere 
mechanismen (bv. convenanten met 
andere partijen, contracten, 
wederzijdse informele afspraken) 

Wettelijke 
verantwoording 

Publieke organisaties 
kunnen ver-
antwoordelijk 
worden gehouden 
voor hun handelen 
bij de bestuurs-
rechter 

Wettelijk verantwoording is in 
sommige gevallen veel complexer (bv. 
publiek-pri vate partnerschappen) 

Professionele 
verantwoording 
(verantwoording 
naar peers en pro-
fessionele 
organisaties) 

Professionele 
bureaucratische 
normen (cfr. 
neutraliteit en 
publieke zaak) 

Normale bureaucratische normen 
blijven bestaan, maar worden aan-
gevuld door professionele normen van 
andere partijen in het netwerk evenals 
normen van goed gedrag in interacties 
en onderhandelingen 

Sociale 
verantwoording 

Publieke 
transparantie en 
media 

Naast publieke transparantie en media 
ook druk voor extra verantwoording 
door alle stakeholders 

Politiek/ 
democratische 
verantwoording 

Primaat van politiek, 
gangbare politieke 
ver-
antwoordelijkheid 

Primaat van politieke verant-
woordelijkheid wordt vermengd met 
allerlei andere verantwoordelijkheden 
voor andere actoren in het netwerk 
(en die creëren bijkomende meer 
horizontale verantwoor-
dingsmechanismen, bv. naar 
gezamenlijke fora in het netwerk) 
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Aangepast van Klijn and Koppenjan, 2016 

5.2  Opnieuw de netwerk manager: schakelen tussen verantwoordingsmechanismen 

De daadwerkelijke verantwoordingsmechanismen in complexe besluitvor-
mingsprocessen in netwerken zijn dus veel ondoorzichtiger maar ook veel ge-
varieerder dan in een simpele klassieke top-down besluitvorming. Zo kunnen 
publieke, private en maatschappelijke partijen, zoals eerder aangegeven, be-
sluiten om eigen extra verantwoordingsmechanismen te creëren, bijvoorbeeld 
naar een gezamenlijke stuurgroep of raad van bestuur. Deze verantwoordings-
plicht komt dan bovenop de gangbare verantwoordingsplicht die in een klas-
sieke top-down situatie bestaat. Dit kan tot problemen en conflicten leiden. 

Dit beeld beantwoordt ook een beetje de eerder gesteld vraag over aan wie de 
netwerkmanager, die zo’n belangrijke rol speelt in moderne complexe besluit-
vormingsprocessen (zie box 1), verantwoording aflegt. De netwerkmanagers 
combineren verschillende verantwoordingsmechanisme (zie ook Newman, 
2004). Aan de ene kant leggen zij verantwoording af via de klassieke hiërarchi-
sche lijnen aan een politiek verantwoordelijke wethouder of minister (politieke 
verantwoordelijkheid) en aan een ambtelijke hogere leidinggevende (ambtelijke 
verantwoordelijkheid). Aan de andere kant leggen netwerkmanagers ver-
antwoording af aan betrokken partijen in het netwerk. Dat kan bijvoorbeeld op 
basis van van tevoren afgesproken processpelregels (Klijn and Koppenjan, 
2016) maar ook op andere manieren. Een netwerkmanager jongleert als het 
ware met de verschillende verantwoordingsmechanismen en plichten die daar-
bij komen kijken. Dat is soms zeker niet eenvoudig en de verschillende verant- 
woordingsmechanisme kunnen met elkaar conflicteren. 

Een netwerkmanager moet dus soms snel schakelen en afspraken kunnen ma-
ken met allerlei partijen in het netwerk, wat op gespannen voet staat met de 
soms wat trage en logge mechanismen van bureaucratische verantwoording. 
Dit vereist behoedzaam manoeuvreren van een netwerkmanager. 

Dit zorgt enerzijds voor verwarring en de mogelijkheid dat verschillende ver- 
antwoordingsmechanismen elkaar in de wielen rijden. Maar anderzijds zorgt 
het ervoor dat checks and balances ontstaan. Doordat er veel verschillende me-
chanismen bestaan, is er een grotere kans dat evident falen tenminste bij een 
van de verantwoordingsmechanismen naar boven komt. De reflex die eerder is 
aangehaald om verantwoordingsmechanismen te centraliseren en eenduidiger 
te maken kan dus zeker ook falen. Als er tenslotte maar één instantie verant-
woordelijk is en die instantie faalt, dan faalt het hele systeem. 
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6. Naar nieuwe verantwoordingsmechanismen? 

De vraag rijst of er een democratisch tekort is in democratische processen in de 
netwerksamenleving. Zoals blijkt uit de beschouwing hiervoor, kunnen er 
verschillende problemen geïdentificeerd worden als het gaat om democratische 
legitimiteit en verantwoordingsmechanismen die daaraan zijn verbonden: 

– De klassieke democratische institutie, het parlement (of gemeenteraad etc.) 
heeft onvoldoende inzicht en middelen om het enige verantwoordingsme- 
chanisme te zijn. Besluitvormingsprocessen en implementatie van beleid in de 
netwerksamenleving zijn zo complex geworden dat het feitelijk onmogelijk is 
voor democratische organen om hier effectief toezicht op te houden. In de jaren 
zestig werd dit al onderkend en werd gesproken van de fictie van de ministeriele 
verantwoordelijkheid (Scholten, 1969). Maar toen dachten we nog dat het hetzij 
gerepareerd kon worden, hetzij we maar met de fictie moesten leven. Maar dat 
was in de tijd voor de netwerksamenleving. 

– Verantwoordingsmechanismen in de netwerksamenleving en besluitvor-
mingsprocessen daarin zijn heel complex geworden doordat we een groot aantal 
extra mechanismen ingebracht hebben terwijl de oude mechanismen nog 
gewoon werkzaam zijn. Dit leidt tot een zekere onoverzichtelijkheid maar ook 
niet zelden tot onduidelijkheid welke mechanismen nu eigenlijk geldend zijn in 
een gegeven situatie. 

– Klassieke verantwoordingsmechanismen vertonen sleetsheid. De rol van de 
media als waakhond, maar zeker als informatieverschaffer voor een open debat - 
cruciaal in een deliberatieve opvatting van democratie - wordt zeker niet altijd 
vervuld. Sinds kort weten we dat vooral via sociale media veel fake nieuws 
wordt verspreid. Maar ook de rechtsbescherming door de rechterlijke macht 
kan falen, zo is gebleken bij de kindertoeslagaffaire. 

– Tegelijk staan burgers veel kritischer tegenover publieke actoren die zich veel 
meer dan vroeger moeten waarmaken en door het leveren van goede prestaties 
legitimiteit moeten verkrijgen. Dat dit zeker mogelijk is, blijkt bijvoorbeeld uit 
de grotere vaccinatiebereidheid tijdens de Covid-19 crisis nadat de vaccinatie 
eenmaal op stoom gekomen was, terwijl de kritiek in het begin scherp was. De 
Covid-19 crisis is trouwens (zie ook box 3) een voorbeeld van de razendsnelle 
omslag in de media en daarbuiten in de oordelen over de aanpak(en ook output 
legitimiteit) in de moderne netwerksamenleving met zijn intensieve interactie 
tussen media en politiek. Terwijl in het begin van de crisis begin 2020 grote 
solidariteit en begrip overheerste, was halverwege (eind 2020, begin 2021) de 
kritiek op zowel aanpak als de vaccinatiestrategie scherp, en medio 2021 was dat 
oordeel weer omgeslagen naar positief na de versnelling in vaccinatieproces 
totdat het kabinet dacht dat het klaar was in juli 2021. Het bevestigt het beeld van 
de rollercoaster die de publieke opinie is in een gemediatiseerde samenleving 
(zie box 3). 
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Gezien bovenstaande is het duidelijk dat een roep om eenduidigheid, eenheid 
en versterking van centrale verantwoordingsmechanismen, of de nogal obligate 
oproepen om het parlementaire toezicht te versterken de problemen niet gaat 
oplossen. Daarvoor is de netwerksamenleving te ingewikkeld geworden, de 
ontwikkelingen op het gebied van verantwoordingsmechanismen (en de druk 
van de (sociale) media) te groot en anderzijds de behoefte aan adequate verant-
woordingsmechanismen ook te sterk. Uitgangspunten bij het herinrichten van 
verantwoordingsmechanismen in de netwerksamenleving zouden in ieder geval 
moeten zijn: 

1. Houd rekening met complexiteit; veel pleidooien voor eenduidigheid van 
verantwoordingsmechanismen of om de verantwoordelijkheid bij één or-
gaan te leggen (denk aan de grote hoeveelheden advies op het gebied van 
veiligheid met deze strekking) zijn simplistisch. Elk herontwerp van verant- 
woordingsmechanismen om democratische legitimiteit te versterken moet 
uitgaan van de complexiteit die we dagelijks ervaren en die erkennen. 

2. Dat brengt ons meteen bij het tweede uitgangspunt: checks and balances. 
Eenduidige, gecentraliseerde verantwoording brengt immers juist ook grote 
risico’s met zich mee. Als dat mechanisme faalt, dan is er geen ander 
verantwoordingsmechanisme dat als controlemechanisme functioneert. De 
aanwezigheid van meerdere verantwoordingsmechanismen zorgen er voor 
dat democratische legitimiteit in een complexe netwerksamenleving 
versterkt kan worden. Zeker ook in situaties waarin verschillende verant- 
woordingsmechanismen worden uitgeschakeld, zoals vrije pers en onaf-
hankelijke rechtspraak in landen met autocratische leiders, ontstaan vanuit 
democratische legitimiteit de grootste problemen. Kortom het middel, 
versimpeling van verantwoordingsmechanismen, is zeer waarschijnlijk er-
ger dan de kwaal (conflicterende verantwoordingsmechanismen). 

3. Combineer verantwoordingsmechanismen (en standaarden). Voor een 
goede en toekomstbestendige verantwoordingsdynamiek is het waar-
schijnlijk nodig om verantwoordingsmechanismen te combineren. Dit kan 
bijvoorbeeld door in specifieke complexe besluitvormingsprocessen pro-
cesregels te maken (zie box 5) en zo verantwoordingsmechanismen als klas-
sieke democratische verantwoording naar politiek gekozen organen te 
combineren met horizontale verantwoordingsmechanismen van betrokken 
partijen tussen elkaar. 

4. Transparantie organiseren. Transparantie is wel belangrijk om verant- 
woordingsmechanismen ook daadwerkelijk te laten leiden tot democrati-
sche legitimiteit. In de gouden eeuw kon besturen nog in een kleine kring 
van regenten, maar in de netwerksamenleving met zijn afhankelijkheden en 
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snelheid van informatie werkt dat niet meer afdoende. Verwachtingen moe-
ten daarbij goed gedoseerd zijn. Als je bijvoorbeeld burgerpanels organi-
seert (zie box 5), dan moet heel duidelijk aangegeven worden waar de panels 
uitspraken over kunnen doen en wat er mee gedaan wordt. Dus in die zin 
hebben we weer duidelijke procesregels nodig vooraf. 

Box 5: burgerpanels en procedurele spelregels 

Twee mogelijkheden om verantwoordingsmechanismen te versterken, zijn 
bijvoorbeeld burgerpanels in geval van (complexe) overheidsdienstverlening 
en procedurele spelregels in geval van complexe besluitvormingsprocessen. 
In het geval van burgerpanels worden burgers uitgenodigd om feedback te 
geven op beleidsvoorstellen of op dienstverlening die de overheid verschaft. 
Met de aanwezigheid van een burgerpanel voor de kindertoeslag zouden de 
problemen mogelijk eerder onderkend zijn. Wel is het heel belangrijk goede 
verwachtingen te schetsen aan het begin. Er moeten duidelijke procesregels 
gemaakt worden over wat de rol van een dergelijk burger panel is, waar zij over 
gaat en wie verantwoording aflegt tegenover zo’n panel en hoe. Bovendien 
kunnen zich dilemma’s voordoen wanneer leden van een burgerpanel worden 
uitgenodigd voor hun expertise (en betrokkenheid) maar tegelijk ook 
individuele belangen hebben. Ook hier zijn dan transparantie en goede 
spelregels vooraf cruciaal. 
Dat brengt ons meteen op een ander verantwoordingsinstrument dat vooral 
geschikt is bij de start van complexe besluitvormingsprocessen waar veel 
verschillende partijen bij betrokken zijn: procesregels. Bij procesregels worden 
tijdelijke, wettelijk niet-bindende, afspraken gemaakt tussen partijen in het 
netwerk. Die afspraken kunnen over allerlei aspecten gaan zoals 
bevoegdheden, tijdsvolgorde van beslissingen, verdeling van de opbrengsten 
maar dus ook over hoe en aan wie verantwoording wordt afgelegd (Klijn and 
Koppenjan, 2016). Afspraken vooraf maken voorkomt onduidelijkheid, regelt 
in principe de verschillende verantwoordingsmechanismen en maakt helder 
aan wie en hoe de partijen verantwoording afleggen. Duidelijk is echter dat een 
procesafspraak geen contract is. Een partij kan niet naar de rechter stappen en 
navolging afdwingen (tenzij dat in afspraak geregeld is maar dat is meestal niet 
het geval) 

Tot slot: democratische legitimiteit in de netwerksamenleving 

Democratische legitimiteit in de netwerksamenleving ziet er veel ingewikkelder 
uit dan ons klassieke beeld van een parlementaire democratie. De meeste 
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bestuurlijke processen, maar ook dienstverlening en uitvoeringsprocessen, in 
de netwerksamenleving zijn rommelig: veel verschillende partijen bemoeien 
zich met problemen die maatschappelijk lastig en omstreden zijn, terwijl een 
buitenwereld en niet te vergeten de media toekijkt en er graag een spektakel van 
maakt. Voor politici zoals door verschillende auteurs benadrukt een gevaarlijke 
combinatie die al snel leidt tot wat in de literatuur is aangeduid als een blame 
game (Hood 2011). 

Wanneer we kijken we naar verschillende opvattingen van democratie, lijkt een 
vorm van deliberatieve democratie waarbij sterkere nadruk ligt op kwaliteit van 
debat, transparantie en toegankelijkheid belangrijk. Dat is in sterke mate het 
geval als besluitvormingsprocessen complex zijn De praktijk is echter niet zo 
eenvoudig en het ideaal van deliberatieve democratie kenmerkt zich ook door 
een zekere naïviteit. In een gemediatiseerde samenleving waarin beeldvorming 
en imago het cruciaal zijn, is het niet altijd eenvoudig de redelijkheid van het 
debat te bewaken en veilig te stellen. Daarnaast hebben we zelfs de rechter 
nodig om onwelgevallige complottheorieën uit het debat te weren. Een 
voorbeeld is de gang naar de rechter in een kort geding in de gemeente Bode-
graven -Reeuwijk in 2021 naar aanleiding van berichten van complotdenkers). 

Het laatste voorbeeld alleen al geeft aan dat het combineren van verantwoor- 
dingsmechanismen belangrijk zal zijn in de netwerksamenleving, net als trans-
parantie en afdoende checks en balances, om democratische legitimiteit te be-
houden en te versterken. In het algemeen is te vrezen dat geldt: hoe simpeler het 
recept om verantwoordingsmechanismen op te lossen hoe minder waar-
schijnlijk het is dat het werkt. 
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Happy city, of een nieuwe grondwet voor de 21ste eeuw 

B. van der Sloot & E. Keymolen* 

1. Introductie 

Dit preadvies bespreekt technologische ontwikkelingen die al bestaan en volop 
in ontwikkeling zijn en analyseert hoe zij inwerken op bestaande juridische 
doctrines en bestuursmodellen. Daarbij is duidelijk dat de techniek en het recht 
op een aantal fundamentele punten botsen. Vanuit de wereld van systeemont- 
wikkelaars en techbedrijven wordt vaak benadrukt dat het recht is ontwikkeld 
in een andere tijd en dat het niet goed toepasbaar is op de nieuwe realiteit, zodat 
het volgens sommigen buiten beschouwing moet worden gelaten. Vanuit de ju-
ridische hoek en het beleidskader wordt daarentegen benadrukt dat de techniek 
zich ‘gewoon’ aan het recht moet houden. De realiteit is vaak het slechtste van 
beide werelden: de juridische beginselen en rechtsregels worden formeel in 
stand gehouden, terwijl de praktijk daar in toenemende mate van afwijkt. 

Dit preadvies stelt daarom de vraag of het mogelijk is om een derde weg te be-
wandelen: het ontwikkelen van nieuwe juridische principes voor een nieuwe 
wereld. Het doel van dit preadvies en de daarin vervatte voorstellen is niet om 
een panklare oplossing te bieden, eerder zijn de suggesties soms scherp neer-
gezet om het dilemma of de botsing tussen recht en techniek te tonen of om 
duidelijk te maken wat er wordt verloren als een bestaand juridisch principe 
wordt losgelaten. Wel is de gedachte dat als de huidige technische ontwikkelin-
gen zich door zullen zetten, het vrijwel onmogelijk zal zijn om veel van de klas-
siek pijlers (scheiding der machten, individuele grondrechten, discriminatie-
verbod, democratische controle, etc.) van het vigerende recht in stand te hou-
den. Dit is dan ook een preadvies dat wringt. Het beoogt de frictie tussen tech-
nologie en recht bij de lezer voelbaar te maken en als zodanig de urgentie te 
creëren voor een discussie die de status quo overstijgt. Alle vruchten plukken 
van de AI-revolutie én de huidige rechtsbeginselen onveranderd laten, is een 
ongewenste fictie. 

Dit preadvies is als volgt opgebouwd. Sectie 2 start met een gedachtenexperi-
ment. Het schetst een toekomstige stad genaamd Happy City, een utopisch of 

* Bart van der Slootjen is universitair hoofddocent en Esther Keymolen is hoogleraar 
Regulering digitale technologie. Beiden zijn verbonden aan het Tilburg Institute for Law, 
Technology and Society, Tilburg Law School, Tilburg University. 
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dystopische plek (al naar gelang persoonlijke voorkeuren) die vrij dicht op de 
realiteit zit die zich momenteel ontvouwt. Het is geen toekomstvisioen van over 
een eeuw, hooguit van een decennium of twee. Of de wereld zich effectief zo zal 
ontwikkelen is ongewis, maar de technische mogelijkheden als beschreven in 
Happy City zullen er zeker zijn. Vervolgens wordt in sectie 3 besproken hoe 
technische ontwikkelingen een aantal van de bestaande rechtsstatelijke uit-
gangspunten onder druk zet. Tot slot wordt in sectie 4 een aantal suggesties 
gedaan voor modernisering van het recht en een aanzet gegeven voor een 
grondwet voor de 21ste eeuw. 

2. Happy City 

Dames en heren, welkom in Happy City: de stad waar iedereen gelukkig is, 
overal en altijd.1 Hier werken burgers, bedrijven en de staat samen om een pa-
radijs op aarde te creëren. Een schone leefomgeving, zonder geweld en zonder 
ziekte. Dat doen wij op basis van Grote Gegevens.2 Grote Gegevens worden 
gebaseerd op kleine gegevens, maar zijn veel meer. Grote Gegevens gaan over 
het leven en over het zijn. Grote Gegevens kennen ons beter dan wij onszelf. 
Grote Gegevens maken ons gelukkig. 

2.1 Gezondheid 

Hier is iedereen gezond, overal en altijd. Daarbij helpt het riool. De stad werkt 
samen met het rioleringsbedrijf en het waterzuiveringsbedrijf. Zo kunnen we 
permanent de volksgezondheid controleren door middel van water- en sub- 
stantieanalyse. We waren hier al langer mee aan de slag, maar zeker na de Co- 
vid-crisis hebben we besloten hier vol op in te zetten. Zo bleek dat er in Italië al 
twee maanden voor de eerste grote uitbraak in Europa Covid-sporen te zien 
waren.3 Als we toen al volop op rioolwateranalyse hadden ingezet, zouden we 
de uitbraak van de pandemie waarschijnlijk kunnen hebben voorkomen. In-
middels zijn we zover dat we iedere zieke met een bekende aandoening eruit 
kunnen pikken, overal en altijd.4 Niet alleen kunnen we ziektes opsporen, ook 
kunnen we drugsgebruik traceren en voedingspatronen analyseren.5 Er speuren 
dan ook permanent monitor-robots door het riool, die om de meter een 

1 Sorkin 1992. 
2 Orwell 1990. 
3 La Rosa, Mancini, Ferraro, Veneri, laconelli, Bonadonna & Suffredini 2020. 
4 Baraniuk 2020. 
5 <http://underworlds.mit.edu/>. 

234



HAPPY CITY, OF EEN NIEUWE GRONDWET VOOR DE 21STE EEUW 

testsample maken en die analyseren.6 

Natuurlijk hebben wij ook slimme toiletten. Zo kan ieder excrement nauwgezet 
worden bestudeerd op ziekten en vroege signalen van mogelijke aandoeningen, 
maar kan ook het eetpatroon worden beoordeeld. Omdat de meeste slimme 
toiletten in eigendom van zorgverzekeraars zijn, kunnen gelijk voedings-
adviezen worden gegeven. Mensen die te weinig groenten eten, krijgen het 
dringende advies om gezonder te eten, diabetici met een te hoge suikerspiegel 
krijgen direct een signaal als zij meer moeten bewegen en bij iets verdachts in de 
ontlasting wordt een full body scan aanbevolen. Ook publieke ruimten zijn met 
slimme toiletten behept. Hierdoor kan ook direct worden gezien als een 
persoon bovengemiddeld vaak naar het toilet gaat in publieke ruimten, wat een 
signaal kan zijn van darmproblemen, een vergrote prostaat of een slechte 
thuissituatie. Natuurlijk worden er in sommige gevallen ook directe maatrege-
len getroffen. Als iemand bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk heeft, blijft de 
deur van het toilet gesloten en wordt het andante van Bach’s orgel sonate num-
mer 4 in de uitvoering van Vikingur Ólafsson net zolang gespeeld tot een per-
soon weer gekalmeerd is. 

Ook heeft iedereen ervoor gekozen een Fitbit aan te schaffen en worden in hui-
zen standaard slimme koelkasten geplaatst die worden vergoed door de zorg-
verzekeraar. Als mensen hiermee akkoord gaan krijgen zij 99% korting op de 
standaardvergoeding voor hun zorgverzekering, de standaardvergoeding is 
overigens voor vrijwel niemand betaalbaar.7 De gegevens uit de ontlasting, ge-
combineerd met de data die worden verzameld op basis van de fitbits, geven 
een zeer goed inzicht in het perfecte voedingspatroon voor mensen. De zorg-
verzekeraar geeft dan ook suggesties voor wat mensen moeten eten en op welk 
tijdstip. Het staat mensen vrij om hiervan af te wijken, maar dan verliezen zij 
wel hun korting op hun zorgverzekering. 

2.2 Veiligheid 

Veiligheid gaat in Happy City boven alles, want wie heeft er wat aan gezond-
heid als hij dood is? Eigenlijk is de dood de ultieme aanslag op onze gezondheid, 
fundamentele rechten en vrijheden.8 Nadat Facebook al een preventiesysteem 
had geïmplementeerd om livestreams te controleren op zelfmoord of 

6 <https://micromole.eu/>. 
7 Sax 2021. 
8 <https://www.nporadio1.nl/nieuws/achtergrond/5b6f02bf-1576-485e-b319- 

b864d28c5f6f/scheidend-aivd-baas-geeft-veiligheid-nederland-een-zesje>. 

235



B. VAN DER SLOOT & E. KEYMOLEN

gewelddadigheden9 en toen bekend werd dat bedrijven de camera’s en audioka- 
nalen van smart devices ook zonder toestemming in huis kunnen opzetten10 om 
hun systemen te ‘trainen’, kwam de vraag op of dergelijke bedrijven ook niet 
moesten rapporteren als zij gewelddadigheden opvingen. Dat moest natuurlijk, 
daar waren we het snel over eens. Inmiddels worden alle gesprekken in huis 
opgevangen en kan aan de hand van woord- en stemanalyse de toon en aard van 
een gesprek worden geïdentificeerd. Aan de hand van emotion recognition kan 
de gezichtsuitdrukking worden herkend, nog voor mensen zich daar zelf van 
bewust zijn.11 Zo kan er in een zeer vroegtijdig stadium worden gesignaleerd dat 
mensen boos of geagiteerd dreigen te raken. Als dat zo is, gaat een alarmsignaal 
af; als mensen dan niet binnen 30 seconde kalmeren, wordt uit voorzorg de 
politie verwittigd. 

Ook in de openbare ruimte worden de technieken van emotieherkenning ge- 
implementeerd en doet de politie aan predictive policing. Al in 2014 werden de 
eerste experimenten gedaan met deze vorm van politie surveillance12 en werd 
het project tot een succes verklaard.13 Zoals een van de gangmakers bij de politie 
toen al zei, was de grote inspiratie om uiteindelijk naar een model van de film 
Minority Report toe te gaan.14 In die getoonde wereld worden ook slechte 
gedachten en intenties als zodanig bestraft, waarbij een voorgenomen misdaad 
(pre-crimes) staat gelijk aan een gepleegde misdaad. Een apart ‘department of 
pre-crime’, zoals in de film Minority Report, is naar onze verwachting nog niet 
echt nodig om het rendement van predictive policing te kunnen gaan ervaren. 
In veel gevallen kan simpelweg directe aansluiting worden gezocht bij be-
staande onderdelen van de politieorganisatie zoals de informatieorganisatie.15

De politie surveilleert nu op plaatsen waarvan Grote Gegevens aangeven dat er 
criminaliteit zal plaatsvinden. Zien wij mensen daar, dan worden ze staande 
gehouden en, als zij geen goede verklaring hebben waarom zij niet voornemens 
zouden zijn een misdaad te plegen, uit voorzorg opgepakt. 

Het uiteindelijk idee is niet alleen om criminaliteit in een vroegtijdig stadium 

9 <https://www.facebook.com/safety/wellbeing/suicideprevention/>. 
10 <https://www.theguardian.com/technology/2019/jul/26/apple-contractors-regularly- hear-

confidential-details-on-siri-recordings>. 
11 El Ayadi, Kamel & Karray 2o11; Kwon, Chan, Hao & Lee 2003. 
12 <https://kombijde.politie.nl/vakgebieden/ict/predictiv>. 
13 <https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/medi- 

atheek/pdf/89539.pdf>. 
14 <https://www.imdb.com/title/tt0i8i689/>. 
15 <https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/medi- 

atheek/PDF/90696.PDF>. 
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tegen te gaan en criminele gedachten te bestraffen, maar om die criminele en 
gewelddadige gedachten niet eens te laten postvatten. Dat gebeurt door ge-
dragsbeïnvloeding. Op basis van Grote Gegevens hebben wij geleerd hoe men-
sen ontspannen en hoe kwalijke gedachten kunnen worden voorkomen.16 Eer-
der hadden we al geleerd dat het sprayen van mandarijnengeur en het aanpas-
sen van de kleur en de intensiteit van het licht mensen in het algemeen rustiger 
maakt.17 Nu hebben we zelfs een individueel patroon van iedere burger. Zo we-
ten we dat de ene persoon rustig wordt van klassieke muziek, terwijl bij anderen 
de geur van boslucht jeugdherinneringen oproept. Van iedere burger is een 
patroon gemaakt van zijn onderbewustzijn. 

2.3 Economie 

Happy City is niet alleen smart city18 - een slimme stad die, net zoals een slimme 
koelkast, constant data verzamelt, in contact staat met het internet en zelfstan-
dige beslissingen neemt op basis van signalen en analyses - Happy City is vooral 
een living lab.19 Een levend laboratorium wil zoveel zeggen als dat ge-
dragsexperimenten niet worden uitgevoerd in artificiële proefopstellingen, bij-
voorbeeld in een speciaal ingericht lokaal binnen een universiteitsgebouw, maar 
in de openbare ruimte. 

In Happy City worden dan ook voortdurend producten getest op de bevolking, 
worden testen gedaan met gedragsbeïnvloeding, wordt gekeken of de verkeers-
stromen efficiënter kunnen, of er bezuinigd kan worden op verlichting en wor-
den mensen zo gestuurd dat zij in aanraking komen met producten die op hun 
profiel van toepassing zijn.20 Doordat alles gedataficeerd is en inzet van midde-
len op basis van risicoprofielen geschiedt, wordt op de meest efficiënte manier 
omgegaan met middelen. Grote Gegevens zijn kennis. Dit continue testen leidt 
tot een uitermate efficiënte en gepersonaliseerde dienstverlening van bedrijven. 
Zo levert Amazon op basis van de Grote Gegevens alvast per drone de 
gewenste smartphone en bijbehorend kek hoesje, alvorens je zelf nog maar be-
dacht had dat je die nodig had.21 

Bedrijven hebben burgers gratis smart homes ter beschikking gesteld, in ruil voor 

16 Yeung 2017. 
17 <https://issuu.com/frekesens/docs/pages_from_cursor_04 ____ nl_spread>. 
18 Townsend 2013. 
19 Hossain, Leminen & Westerlund 2019. 
20 <https://www.eurofiber.com/nl-nl/lifeline/kwaliteitsnetwerk/de-acht-overwegingen- 

voor-slim-verkeersmanagement>. 
21 <https://techcrunch.com/2014/01/18/amazon-pre-ships>. 
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hun data.22 De huizen zijn behept met slimme apparaten; slimme koelkasten die 
bijhouden wat mensen eten en automatisch producten bestellen als ze op zijn, 
slimme stofzuigers die een blueprint van de woning hebben en automatisch 
stofzuigen als dat nodig is,23 slimme deurbellen die slechts geregistreerde 
personen binnenlaten24 en natuurlijke slimme seksspeeltjes, die nauwgezet onze 
voorkeuren bijhouden en daar een vergelijkend patroon van maken.25 

De meeste banen zijn vervangen door algoritmische computersystemen. Veel 
werkplekken in de financiële sector, administratieve banen en gestandaardi-
seerd fabriekswerk waren al vervangen door robotisering.26 Om de vergrijzing 
het hoofd te bieden, worden zorgrobots ingezet, die niet alleen het zorgaspect 
doen, maar ook aanspreekpunt vormen voor ouderen die behoefte hadden aan 
een praatje.27 Vervolgens blijkt dat algoritmen ook juridische functies kunnen 
vervangen28 en creatieve uitingen kunnen doen.29 Werk is niet noodzakelijk, 
maar wel verplicht in Happy City. Het bleek dat mensen het gevoel moeten 
hebben dat zij nuttig zijn en dus zijn er nu twee groepen arbeiders: mensen die 
algoritmes ontwikkelen en cureren naast mensen die algoritmische uitkomsten 
kromtrekken. Het bleek dat de uitkomsten van algoritmen te duidelijk en helder 
waren, terwijl mensen behoefte hebben aan mystiek, ongrijpbaarheid en aan 
uitzonderingen op uitzondering op uitzondering. 

2.4   Bestuur 

Happy City wordt bestuurd in een triple helix opstelling: een combinatie van 
burgers, bedrijven en overheid. Alles wordt ingericht middels public-private 
partnerships. Het bestuur en de keuzes over beleid worden uiteindelijk gemaakt 
door het stadsbestuur en Grote Gegevens-bedrijven samen. Het stadsbestuur 
weet natuurlijk vaak niet wat de Grote Gegevens zeggen en hebben niet de 
kennis en expertise om algoritmes goed te programmeren. Dat wordt daarom 

22 <https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/4648661/helmond-living-lab-brainport-smart- 
district-slimste-wijk-smart-home-unstudio>. 

23 <https://www.standaard.be/cnt/dmf20170726_02988388>. 
24 Martmez, Eras & Dommguez 2018. 
25 <https://www.eset.com/uk/about/newsroom/press-releases/sex-in-the-digital-era- new-

research-into-the-security-of-smart-sex-toys/>. 
26 <https://www.rathenau.nl/sites/default/files/Werken_aan_de_robotsamenleving_- 

_Rathenau_Instituut.pdf>. 
27 <https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2015/juli/ik-ben-alice.html>. 
28 <https://www.ucl.ac.uk/news/2016/oct/ai-predicts-outcomes-human-rights-trials>. 
29 <https://www.nytimes.com/1997/11/11/science/undiscovered-bach-no-a-computer- wrote-

it.html>. 
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gedaan op basis van de adviezen van de Grote Gegevens-bedrijven. Het 
produceren van Grote Gegevens door deze bedrijven is een zelfstandig publiek 
belang geworden; het weigeren van het afstaan van gegevens is niet verboden, 
maar bedrijven mogen daaraan wel sancties zoals uitsluiting verbinden. 

Uiteraard staat in Happy City het geluk en de wens van de burger centraal. Al 
eerder kende men het begrip directe democratie, maar in deze stad geldt de 
meest directe democratie, namelijk de ‘algoritmische democratie’30. Grote Ge-
gevens voorspellen wat burgers zullen willen. Wij houden dan ook regelmatig 
referenda, waar niemand hoeft te komen stemmen. We weten immers al wat 
mensen willen, nog beter dan zij zelf. “Democracies provide pathways for gov- 
ernment to learn from their citizens. Open data makes those pathways so much 
more powerful.”31 Democratie is uiteindelijk een handig instrument voor de 
overheid om van de burger te weten te komen wat zij willen of niet. Dat is niet 
langer nodig nu wij de Grote Gegevens hebben geperfectioneerd. Discussie 
met elkaar hoeft ook niet; de publieke ruimte bestaat dan ook primair als tran-
sitzone van thuis naar werk of van woning naar recreatieruimte.32 

Omdat er middels Grote Gegevens risicoprofielen worden gecreëerd - voor 
potentiële terroristen, fraudeurs, misdadigers, ongezond gedrag, etc. - geldt er 
een permanente noodtoestand; er is immers een permanente dreiging. Daarbij 
is van belang dat ieders belang een publiek belang is omdat burgers, de private 
sector en de publieke sector op alle punten permanent samenwerken. De indi-
viduele gezondheid van de burger is een publiek belang, net zoals de volksge-
zondheid; de individuele winst van een bedrijf is een publiek belang, net zoals 
het economisch welzijn van het land; de individuele veiligheid van de burger is 
een publiek belang, net zoals maatschappelijke veiligheid. 

In Happy City werkt bovendien iedereen samen om deze publieke belangen 
verder te helpen. Zo is blauw hier zozeer vermengd met grijs33 dat de belang-
rijkste opsporing gebeurt door burgerwachten.34 Niet alleen surveilleren zij de 
buurt en spreken zij mensen die niet in hun wijk thuishoren aan, ook is de tech-
niek steeds verder gedemocratiseerd.35 Iedere burger heeft een geruisloze mini- 
drone, waarmee zij elkaar kunnen bespieden in de publieke ruimte en als daar-

30 Van Oenen 2018. 
31 <https://www.sidewalklabs.com/blog/the-tremendous-untapped-power-of-data-to- 

reinvent-city-services/>. 
32 De Cauter 2004. 
33 Vakjargon: blauw staat voor de politie, grijs voor de grijze massa, de burger. 
34 Trottier 2017. 
35 Van der Sloot & Lanzing 2021. 
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toe aanleiding bij elkaars huis naar binnen kunnen vliegen; het niet openlaten 
van een badkamerraampje is dan ook verdacht.36 Ook is gezichtsherkenning nu 
voor iedereen toegankelijk zodat het mogelijk is om verdachte sujetten te foto-
graferen en via een smartphone app hun identiteit te achterhalen.37 Als iemand 
in de buurt boos kijkt of geagiteerd praat krijgt een burger direct een signaal 
met het verzoek polshoogte te nemen. 

3. Complexe netwerken, complex recht 

Happy City komt wellicht over als een vergezicht. Toch zijn verreweg de 
meeste technische voorbeelden en mogelijkheden al realiteit - zij het dat ze vaak 
op kleine schaal worden ingezet - en zijn de toekomstvoorspellingen die hier en 
daar aan de bestaande praktijk zijn toegevoegd extrapolaties van bestaande 
ontwikkelingen. Ook binnen de Nederlandse context vinden dergelijke 
ontwikkelingen plaats. De afgelopen drie decennia hebben niet alleen duidelijk 
gemaakt hoe snel de technische ontwikkelingen kunnen gaan en hoezeer de 
techniek onderdeel van de samenleving is geworden en haar mede vormgeeft, 
maar ook hoe snel inperkingen op mensenrechten juridisch en maatschappelijk 
geaccepteerd zijn geraakt. Om maar een voorbeeld te noemen, als de mate 
waarin nu data worden verzameld over allerhande gedragingen in vrijwel alle 
sferen van het leven zou worden beschreven aan iemand uit de jaren ’80, dan 
zou dat waarschijnlijk niet geloofd worden of tot groot verzet leiden.38 

Het ideaaltype van bestuur en samenleving dat vaak wordt gehanteerd in juri-
dische en beleidsmatige discussies (al zijn er uiteraard andere visies) ziet er, ver-
simpeld, ongeveer als volgt uit.39 Er zijn drie partijen: de burger, de private sec-
tor en de publieke sector.40 De burger heeft de privésfeer tot zijn beschikking, 
bedrijven opereren op de markt en de publieke sector gaat over de publieke 
ruimte. In de privéruimte geldt de fundamentele autonomie van de burger, die 
slechts kan worden beperkt als daartoe zwaarwegende redenen zijn. Op de 
markt is vraag en aanbod leidend en stuurt de overheid slechts om marktmo- 
nopolies en machtsmisbruik tegen te gaan. De overheid zelf is neutraal, in die 
zin dat die geen bepaalde visie op een gelukkig leven bevordert of oplegt aan het 
volk. De burgers, in vrijheid en autonomie, denken na over hun visie op het 

36 Galic, Noorman, Sloot, Koops, Cuijpers, Gellert, Keymolen & Delden 2020. 
37 <https://www.theguardian.com/technology/2016/may/17/findface-face-recognition- app-

end-public-anonymity-vkontakte>. 
38 Nog maar 50 jaar gelden was er bijvoorbeeld een opstand vanwege een volkstelling. Holvast 

2013. 
39 Habermas 1991; .Habermas 2015. 
40 Hegel 1991. 
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landsbestuur en discussiëren met elkaar in openbare ruimtes over maatschap-
pelijke vraagstukken en geven in het stemhokje aan wie hen mag vertegen-
woordigen. Hierbij spelen ook de media een belangrijke rol. Door berichtge-
ving over de totstandkoming en impact van beleid alsook het kritisch bevragen 
en onderzoeken van zowel de wetgevende als uitvoerende macht, krijgen bur-
gers de nodige informatie om betekenisvol hun stem te laten horen. Ook is er 
ruimte om bestaande normen ter discussie te stellen. Rechtsstaat en democratie 
zijn wederzijds constituerend; de democratie kan dus niet worden ingezet om 
de rechtsstaat te ondermijnen, fundamentele rechten kunnen niet worden 
ingezet om de democratie te beknotten of af te schaffen. Er is een scheiding der 
machten. De wetgever stelt algemene normen, de uitvoerende macht past die 
toe in concrete gevallen op basis van beleid, de rechter beslecht geschillen in 
concrete gevallen. 

Het is duidelijk dat de samenleving van de toekomst op een flink aantal punten 
afwijkt van dit ideaal. Hiervan zullen enkele voorbeelden worden gegeven. 

3.1 Amalgaam van ruimten, partijen en belangen 

De diverse ruimtes in de samenleving raken steeds meer met elkaar vervloch-
ten. Zoals we zagen in Happy City: bedrijven verzamelen gegevens uit de pri- 
vésfeer, onder meer via de diverse slimme producten die voortdurend met het 
internet in verbinding staan en vaak concrete data over het huishouden en de 
bewoners doorgeven. Niet alleen wordt de privéruimte hiermee steeds trans-
paranter voor bedrijven, ook worden er terugkoppelingen gedaan naar de ge-
bruikers. De slimme meter kan een waarschuwing geven dat het energiever-
bruik hoog is en adviezen geven, de slimme koelkast kan zo geprogrammeerd 
worden dat die bij gelijke geschiktheid ‘light’ producten aanschaft, de zorgro- 
bot van Opa kan automatisch toegang tot pornosites blokkeren als dergelijks 
niet passend wordt bevonden. In deze aanbevelingen zitten altijd aannames: 
aannames die in de data en algoritmen zitten, aannames over wat een goed le-
ven is, aannames over hoe verschillende belangen beoordeeld moeten worden. 

Niet alleen wordt de private sfeer steeds poreuzer, de publieke sfeer wordt ook 
steeds meer een plaats waar zich ook privézaken voltrekken. De smartphone 
speelt hierin een belangrijke rol. De burger neemt zijn mobiele telefoon de pu-
blieke ruimte in, terwijl die de toegangspoort is van veel van de privégegevens 
en gedragingen, zoals foto’s, video’s en gezondheids- en datingsapps.41 De 
massale aanwezigheid van die gegevens in de publieke sfeer maakt het gebruik 

41 Koops 2018. 
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van die gegevens door bedrijven en overheden mogelijk. Ook worden de fysieke 
plaatsen als steden steeds meer getransformeerd tot hybride plaatsen, waar 
analoog en digitaal door elkaar lopen. De publieke ruimte wordt steeds meer 
een ruimte waar geen neutraliteit42 geldt, maar juist sturing of nudging. In de 
Happy City voorkomen slimme crowd control systemen opstootjes, kan je 
punten verdienen als je de fiets neemt die dan weer ingeruild kunnen worden 
voor een gezonde snack. Door kennis van burgers als specifieke individuen 
kunnen overheden nog beter normatieve keuzes in (digitale) infrastructuur in-
bedden, zodat ook deze ruimtes steeds minder neutraal worden. Die beïnvloe-
ding zien we ook in de online variant van de publieke ruimte. Via zogenaamde 
A/B tests, waarbij nagenoeg realtime verschillende groepen mensen net weer 
een iets andere versie van een website wordt voorgeschoteld, wordt geanaly-
seerd wat het beste ontwerp is om gedragspatronen subtiel en onbewust aan te 
sturen. Aan al deze keuzes liggen normatieve voorkeuren ten grondslag, zoals 
het voorkomen van geweld, het stimuleren van gezond leven of het aanschaffen 
van meer producten. Die keuzes zijn vaak niet expliciet democratisch afge-
sproken, noch heeft de burger daar veel controle over.43 

3.2 Rolvervaging 

Dit amalgaan van ruimten, partijen en belangen werkt rolvervaging in de hand. 
Het meest evident is dat met commerciële partijen die steeds meer publieke ta-
ken op zich nemen. Denk maar aan Twitter en Facebook die beslissen welke 
uitlatingen van politici en burgers acceptabel zijn. Voorbeelden van slimme ste-
den en slimme huizen die volledig zijn gefinancierd door commerciële partijen 
zijn reëel, net als plannen van grote internet giganten om internettoegang in 
derdewereldlanden te verzorgen.44 Bedrijven voeren een soort van politiek ac-
tivisme, waarbij ze openlijk standpunten innemen over controversiële zaken 
zoals de rechten van de LHBTIQ+ gemeenschap en de aanpassing van kieswet-
ten. Met hun acties verdedigen bedrijven niet louter hun eigen belang, maar dat 
van een bredere groep mensen. Dit ‘stakeholderkapitalisme’ drijft steeds meer 
af van de liberale taakverdeling in een representatieve democratie, waarbij het 
aan democratisch gelegitimeerde volksvertegenwoordigers is om politiek ge-
voelige beslissingen te nemen en niet aan bedrijven.45 Commerciële organisa-

42 Neutraliteit van de publieke ruimte is primair dat er geen normatief ideaal of visie op het 
goede leven wordt opgelegd of opgedrongen. 

43 Het is uiteraard niet ondenkbaar dat de burger hier meer en beter bij wordt betrokken. 
44 <https://www.wired.co.uk/article/google-project-loon-balloon-facebook-aquila-inter- 

net-africa>. 
45 Claassen 2021. 
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ties en hun oprichters doen bovendien ook aan vormen van filantropie en steu-
nen goede doelen, kunsten en sponsoren hoogleraar posities, onderzoekspro-
jecten en hele instituten aan de universiteit.46 Natuurlijk brengt het geld ook 
bepaalde belangen met zich mee. 

Overheidsdiensten verzamelen op hun beurt ook steeds meer data en bijna alle 
uitvoeringsinstanties werken inmiddels risico-gestuurd en data-gedreven. Dat 
wil zeggen dat er op basis van bestaande data een profiel of patroon wordt ver-
vaardigd van een groep.47 Een groep kan personen, objecten of gebeurtenissen 
betreffen, bijvoorbeeld personen die meer dan gemiddeld waarschijnlijk is om 
belastingfraude te plegen, bruggen die jaarlijks een onderhoudsbuurt moeten 
krijgen of stormvloed en zijn omstandigheden. Ook dit brengt met zich dat de 
overheid steeds minder ‘blind’ opereert, maar met specifieke aannames en ver-
wachtingen de burger tegemoet treedt. 

Niet alleen krijgt de overheid hierbij hulp van commerciële partijen, ook vragen 
of krijgen overheidsdiensten vaak data van bedrijven en burgers. In toene-
mende mate wordt gewerkt in public-private partnerships, waar momenteel 
een wildgroei aan is.48 In deze verbanden worden de gegevens vaak gezamenlijk 
opgeslagen.49 Daarbij speelt een additioneel knelpunt, namelijk dat de overheid 
steeds minder technische expertise heeft en de meeste technische experts naar 
het bedrijfsleven vertrekken. Omdat de bedrijven steeds meer data en 
technische kennis krijgen, wordt de kenniskloof tussen bedrijfsleven en over-
heid steeds groter. 

Burgers verzamelen ook steeds meer data, zowel van zichzelf als van elkaar. Die 
delen zij vaak via online platformen, zodat niet alleen bedrijven daar toegang tot 
hebben, maar ook overheidsorganisaties die online scrapen, dwz geheel of 
gedeeltelijk geautomatiseerde sleepnetten uitgooien. De burger wordt ingezet 
om mee te doen met politieopsporing, middels apps en het verzamelen van data 
en ook worden ze door de politie getraind om verdachten te verhoren.50 Net 

46 Van der Sloot 2019; <https://www.newstatesman.com/business/sectors/2021/07/how- 
google-quietly-funds-europe-s-leading-tech-policy-institutes>_ 

47 Zie o.a.: Molen 2015. De Bruijn & Teisman 2019. Swartjes, Kok, Vercruijsse & Dekker 2019. 
48 Zie o.a: Hueskes, Koppenjan & Verweij, Hueskes, 2016. Koppenjan, Klijn, Warsen & 

Nederhand 2018. 
49 Wang, Xiong, Wu& Zhu 2018. Dit brengt overigens vragen met zich naar de opslagter- 

mijnen en werkwerkingsgrondslagen, omdat die anders kunnen zijn voor de publieke en de 
private sector. 

50 <https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4726101/politieagent-spelen-een- 
app-hoe-ver-mag-de-burger-gaan>. 
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zoals bij bedrijven die zich met publieke taken bezighouden, heeft dit als gevolg 
dat deze taken op niet neutrale wijze worden uitgevoerd.51 Burgers geven hun 
data vaak vrijwillig af aan bedrijven om betere persoonlijke aanbevelingen te 
krijgen en aan medische organisaties voor onderzoeksdoeleinden; daarnaast is 
citizen science in opkomst, waarbij burgers meedoen met het verzamelen van 
data voor wetenschappelijke doeleinden of een deel van het onderzoek voor 
hun rekening nemen. Ook begeven burgers zich steeds meer op de 
commerciële markt, als prosumer die zowel produceert als consumeert,52 of als 
onderdeel van de ‘deeleconomie’.53 

Deze rolvervaging betekent niet alleen dat sferen steeds meer door elkaar gaan 
lopen - thuiswerken is nu al meer dan een jaar een devies - en dat rollen steeds 
meer met elkaar vervlochten raken, ook brengt dat met zich dat belangen steeds 
meer met elkaar verstrengeld raken. Steeds meer worden private belangen of-
ficieel tot publiek belang gemaakt54 en nemen private actoren publieke rollen 
op. De enige restrictie in de rolvervaging lijkt vooralsnog dat de overheid zich 
nog beperkt op de markt begeeft, al zijn in de jaren ’90 reeds veel publieke voor-
zieningen geprivatiseerd en zijn bij publieke organisaties, zoals de publieke 
omroep, winstgevendheid en marktaandeel, steeds belangrijker geworden. 

3.3 Normstelling 

Omdat rollen vervagen en domeinen moeilijk af te bakenen zijn, is het ook 
steeds minder evident wie de norm stelt en hoe. Burgers die aan opsporing 
doen, doen dat vaak met hun eigen redenen en op basis van hun eigen overtui-
gingen. Ook bedrijven ‘nudgen’ er lustig op los, zodat in producten en het de-
sign van apparaten, algoritmen en publieke infrastructuur normatieve keuzes 
zitten ‘ingebakken’, zoals de keuzes in een zelfrijdende auto die momenteel ter 

discussie staan.55 Bovendien hebben bedrijven door hun positie vaak de macht 
(en de verantwoordelijkheid) om zich te mengen in het publieke debat. Dient 
Twitter personen die fundamentele onwaarheden spreken te weren; moet 

51 <https://eenvandaag.avrotros.nl/item/burgers-gaan-soms-te-ver-in-buurthulp-aan-po- 
litie/>. 

52 Ritzer 2015. 
53 Frenken, Van Waes, Smink & Van Est 2017. 
54 Zie bijvoorbeeld de ‘Wada bepaling’ in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 

overweging 112 AVG. De World Anti-Doping Agency is een private organisatie, die het van 
belang acht om sportwedstrijden georganiseerd door private partijen vrij te houden van 
doping om sportvervalsing tegen te gaan. Dit is tot een publiek belang verheven in de AVG. 

55 Nyholm & Smids 2016. 
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Bol.com nog zwarte-pietenproducten verkopen; moet Facebook bepaalde ui-
tingen weren; etc? 

Daarbij komt steeds meer een verabsolutering van normen. Grosso modo was 
het recht vroeger maar op een zeer klein aantal plaatsen in het land echt af-
dwingbaar, namelijk in de stad en in de openbare ruimte. In de privésfeer had de 
overheid weinig middelen om de naleving van de wet te controleren en ook 
buiten de steden had de overheid weinig macht, was vaak de lokale landheer de 
baas en gold in huis de wet van de vader. Het was aan de burger om een ‘goede’ 
burger te zijn en zich, intrinsiek gemotiveerd, aan de wet te houden, ook als de 
kans op controle niet of nauwelijks aanwezig was. 

Vroeger waren er bovendien ook gereguleerde vrijplaatsen. Neem geweld. Er 
waren plaatsen en tijdstippen, zoals bepaalde cafés, carnaval en voetbalwed-
strijden waar een klein handgemeen werd toegestaan. Voor de bestuurders wa-
ren deze plaatsen nuttig, omdat de personen hun agressie niet thuis afreageer-
den, maar op een geselecteerde groep van gelijkgestemden, op gezette tijden op 
aangewezen locaties, en voor bepaalde personen zelf is een knokpartij vaak 
onderdeel van een goed leven.56 Een goede kroegavond sluit voor een deel van 
de bevolking een klein handgemeen bepaald niet uit; een fijne voetbalwedstrijd 
sluit een clash met de fans van de tegenstander voor bepaalde groepen niet uit; 
etc. Nu worden deze plaatsen steeds meer gemonitord en wordt de norm daar 
afgedwongen. Zo worden tijdens voetbalwedstrijden nu ook lipleestechnieken 
ingezet om te controleren wat supporters scanderen.57 In de Happy City is er 
door alle surveillance een steeds meer ‘totalitair’ bewind gekomen; de regels zijn 
in toenemende mate overal en altijd van toepassing en controleerbaar, 
overtredingen kunnen steeds makkelijker worden gesignaleerd en vervolgens 
bestraft (met uiteraard zeer veel positieve effecten tot gevolg). Omdat de mid-
delen er zijn is er niet alleen de mogelijkheid te handelen, maar ook de morele 
plicht. 

Waar gereguleerde vrijplaatsen verdwijnen door de algoritmisering van regels, 
ontstaan er -onbedoeld - door die algoritmisering juist ook “plaatsen vrij van 
regulering”. Om regels succesvol in algoritmes te kunnen implementeren, zijn 
er immers data nodig. Historisch is er meer data verzameld over minderheden, 

56 Agamben 2003. 
57 <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rappor- 

ten/2021/01/31/monitor-ons-voetbal-is-van-iedereen-aanvalsplan-tegen-racisme-en-dis- 
 criminatie-in-het-voetbal/monitor-ons-voetbal-is-van-iedereen-aanvalsplan-tegen-rac- 

isme-en-discriminatie-in-het-voetbal.pdf>. 

245



B. VAN DER SLOOT & E. KEYMOLEN

kwetsbare groepen en burgers die veelvuldig in aanraking komen met de over-
heid dan over burgers die de mogelijkheid hebben - financieel, praktisch, intel-
lectueel of anderszins - om zich tot op bepaalde hoogte te onttrekken aan de 
datahonger van de overheid. De absolute norm afdwingen via algoritmes wordt 
hierdoor selectief. Het ligt meer voor de hand burgers die mogelijk frauderen 
met de kinderopvangtoeslag op te sporen dan multinationals die belasting 
ontduiken, simpelweg omdat er meer data beschikbaar is over de eerste groep 
en omdat mogelijke kinderopvangtoeslagfraude minder complex is om aan te 
pakken dan de tweede vorm van ontduiking. 

Het feit dat regels in algoritmen worden geïmplementeerd vergroot die verab-
solutering. Wet- en regelgeving zijn in essentie bedoeld om de algemene norm, 
het ideaal of op zijn minst het resultaat van een politiek compromis neer te zet-
ten; het is aan de uitvoerende en rechtelijke macht om die regels in concrete 
gevallen uit te leggen of buiten toepassing te verklaren. Regelgebaseerde algo-
ritmen passen normen echter in absolute zin toe, tenzij er uitzonderingen zijn 
geprogrammeerd, maar ook die uitzonderingen zijn dan absoluut. Opstand en 
verzet tegen geldende normen wordt hierbij steeds moeilijker. Doordat regels 
ingebed in algoritmen zijn, worden ze niet alleen verabsoluteerd, maar afwij-
kend gedrag wordt in toenemende mate ook simpelweg onmogelijk gemaakt. 
Denk maar aan de Happy City waar de slimme koelkast op slot gaat bij te veel 
snacken of de toiletdeur blokkeert bij te hoge agitatiewaarden. De vraag is 
daarom ook steeds meer in hoeverre er nog een moderne Rosa Parks met bur-
gerlijk ongehoorzame gedachten op zal kunnen staan.58 

3.4   Debat en publieke sfeer 

Ook de deliberatieve democratie krijgt een fundamenteel andere invulling dan 
het ideaal van een bevolking die samenkomt in publieke ruimten om met elkaar 
te discussiëren en gedachten uit te wisselen over belangrijke maatschappelijke 
vraagstukken.59 Allereerst is de veronderstelling dat die publieke ruimte neu-
traal is steeds minder waar (zie vorige sectie). Ten tweede is ook de mogelijk-
heid van burgers om in de privésfeer een autonome positie in te nemen steeds 
meer aan erosie onderhevig (zie volgende sectie). Ook is er een trend gaande 
waarin mensen de publieke ruime primair gebruiken als transitzone, van plaats 
A naar B, en minder als ontmoetingsplaats. Om maar iets te noemen, speelt het 
simpele feit dat mensen vaak met oordopjes inlopen hierbij een rol, alsmede de 
verschuiving van het luisteren naar een lineair radiostation of televisiekanaal, 

58 Maxim Februari in: Van der Sloot & Van Schendel 2019. 
59 Van der Sloot & Lanzing 2021. 
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naar specifieke, door de gebruiker geselecteerde podcasts of programma’s. 

Die verkokering wordt ook gestimuleerd door Big Data en algoritmes, aange-
zien zij uitgaan van groepen en categorieën. Omdat burgers keuzes, mogelijk-
heden en aanbevelingen krijgen die passen bij de groep waarin zij worden ge-
acht te vallen, worden hun mening en positie versterkt. Dit leidt tot fenomenen 
als filterbubbels en echochambers,60 waardoor mensen die worden gecategori-
seerd als bijvoorbeeld rechts-conservatieve, laagopgeleide man die Ajax-fan is, 
totaal andere nieuws, zoekresultaten en advertenties te zien krijgt dan iemand 
die in het profiel links-progressieve, hoogopgeleide vrouw met een voorkeur 
voor klassieke muziek wordt geplaatst. Dat kan verstarring en fixatie van be-
paalde gedachten tot gevolg hebben, wat tot polarisatie tussen groepen kan lei-
den. Het feit dat steeds meer is gepersonaliseerd en geautomatiseerd, betekent 
ook een afname in serendipiteit. Daarnaast kan door de moderne techniek de 
positie ook worden versterkt en verder verankerd raken. Dat wordt ook wel 
eens het Mattheus effect genoemd. Personen in achterstandswijken krijgen 
moeilijker een lening, krijgen vaker te maken met politiesurveillances, etc., ter-
wijl het met personen woonachtig in ‘goede’ wijken precies omgekeerd is.61 

Ook speelt hierbij mee dat burgers wennen aan het feit dat zij suggesties krijgen 
voorgeschoteld van partijen en dat die suggesties steeds beter aansluiten bij wat 
zij inderdaad wilden (qua nieuws, producten, partner, etc.). Hierbij kunnen 
data-gedreven partijen niet alleen putten uit een uitgebreid reservoir van mo-
gelijkheden, waarvan de burger vaak niet eens van het bestaan op de hoogte is, 
ook investeren deze partijen momenteel miljarden aan psychologisch onder-
zoek om het onderbewuste van de mens in kaart te brengen. Immers, de meeste 
beslissingen maken mensen niet op basis van rationele argumentatie, maar op 
basis van onbewuste processen; als data-gedreven partijen kennis hebben over 
deze onderbewuste processen, weten zij beter dan personen zelf wat zij willen 
en vinden.62 Hierdoor kan er gewenning ontstaan om op data-gedreven orga-
nisaties te vertrouwen voor positiebepaling. 

Tot slot is van belang dat de notie van waarheid en realiteit steeds meer naar de 
achtergrond verdwijnt. Daarbij is van belang dat groepen niet alleen steeds 
meer in een eigen versie of deel van de waarheid gaan geloven, maar ook dat 
groepsprofielen worden gebruikt voor het verspreiden van nepnieuws. Mensen 
die in een bepaalde categorie vallen, zullen sneller bepaalde informatie voor 

60 Zannettou, Bradlyn, De Cristofaro, Kwak, Sirivianos, Stringini & Blackburn 2018. 
61 WRR 2016. 
62 Van der Sloot 2021. 
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waar aannemen, terwijl bij andere groepen ander nieuws en nepnieuws minder 
kritisch zal worden bekeken. Daarbij is duidelijk dat zelfs als nepnieuws later 
wordt ontkracht, er vaak toch een residu van de onwaarheid bij mensen blijft 
hangen.63 Tot slot is er de opkomst van gemanipuleerde media, zoals Deepfa- 
kes, die vaak niet van echt te onderscheiden zijn. Voorspellingen zijn nu zo dat 
meer dan 90% van de online content over vijf jaar geheel of gedeeltelijk gema-
nipuleerd zal zijn. Dit alles brengt met zich mee dat zelfs als mensen van ver-
schillende pluimage met elkaar in discussie zouden willen gaan, zij steeds min-
der een gedeelde basis hebben waarop zij die discussie kunnen starten. 64 Het 
ontberen van een gezamenlijk referentiekader wat met ter discussie staat juist 
om datgene wat wél ter discussie staat - bijvoorbeeld al dan niet vaccineren of 
hoe om te gaan met Afghaanse vluchtelingen - een stevig startpunt te geven, is 
nefast voor maatschappelijk vertrouwen.65 

3.5 Autonomie en de privésfeer 

Tot slot heeft de data-gedreven realiteit ook een impact op de privésfeer en de 
autonomie van de mens. Paragraaf 3.1 betoogt dat burgers in hun woning niet 
langer alleen zijn, wat geldt voor steeds meer plekken. Inlichtingendiensten 
kunnen satellietbeelden van de meest afgelegen plaatsen op aarde bekijken en 
inzoomen op specifieke locaties op de kaart. Op steeds meer plaatsen hangen 
camera’s, voor beveiligingsdoeleinden, dan wel om te registreren hoe sneeuw- 
uilen broeden bijvoorbeeld. Omdat steeds meer producten, zoals auto’s, horlo-
ges en telefoons, permanent met het internet verbonden zijn is de burger op 
vrijwel geen enkele plaats meer echt alleen. 

Daarbij komt niet alleen dat personen van kinds af aan al worden gevolgd, door 
bedrijven middels gezondheidsapps, door de overheid middels consultatiebu-
reaus, door scholen middels leerlingvolgsystemen, maar ook dat bij signalen 
vroegtijdig kan worden ingegrepen. Zo kan het duidelijk zijn dat een leerling 
zijn leerstof 2 weken voor het tentamen nog niet heeft bekeken en kan een 
waarschuwing worden gedaan naar de leerling of naar de ouders. Doordat het 
normatieve idee van het goede (paragraaf 3.3) verabsoluteert - bijvoorbeeld: het 
is belangrijk dat elk kind optimaal presteert op school - wordt de autonomie van 
het kind om zelf te bepalen welke waarden van belang zijn - bijvoorbeeld: 
vrienden, muziek of seksuele ontplooiing- ondergraven. Daarbij komt dat het 
uit psychologisch onderzoek bekend is dat naarmate kinderen meer beschermd 

63 Van der Sloot, Wagensveld & Koops 2021. 
64 Ibid. 
65 Keymolen 2016. 
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worden opgevoegd, zij op latere leeftijd angstiger zijn en risicomijdend worden, 
wat weer een behoefte aan volgsystemen kan oproepen.66 

De techniek zelf wordt steeds minder te begrijpen voor de gemiddelde mens, 
wat zijn mogelijkheden om controle uit te oefenen ondermijnt. Terwijl steeds 
meer producten gedigitaliseerd zijn, wordt de burger steeds afhankelijker van 
de leveranciers om de producten te repareren of te programmeren. Om een 
simpel voorbeeld te noemen, de moderne auto is in feite een rijdende computer; 
herprogrammering, resetten en veel van de reparaties dienen te geschieden 
door een gecertificeerde monteur. Smartphones zijn vaak zo beveiligd dat het 
openmaken niet lukt of dat de garantie vervalt als een burger zelf het product 
openmaakt. Los van deze alledaagse zaken zijn steeds meer grote besluitvor- 
mingssystemen gebaseerd op complexe en zelflerende algoritmen, waarvan na 
verloop van tijd zelfs de programmeur niet meer kan achterhalen hoe een uit-
komst tot stand is gekomen of op welke gronden.67 Terwijl de burger dus steeds 
transparanter wordt voor de overheid en het bedrijfsleven, wordt de overheid 
en het bedrijfsleven steeds minder begrijpelijk voor de burger. Dit wordt ook 
wel de transparantie paradox genoemd.68 

4. Een grondwet voor de 21ste eeuw 

Natuurlijk is niet iedere in paragraaf 3 gesignaleerde verandering uniek. 

In de premoderne tijd kwam de privésfeer als plaats van rust, autonomie en af-
zondering slechts zeer enkelen in zeer specifieke omstandigheden toe. Vaak 
waren huizen drukke plaatsen waar hele gezinnen in kleine ruimten leefden, of, 
in de hogere milieus, bestond een huishouden uit een klein leger aan bedienden, 
koks, wagenmeesters, etc.69 De positie van de vrouw en haar autonomie is in de 
loop der eeuwen niet conform ons huidige ideaal geweest. Ook het idee van een 
overheid die publieke taken op zich neemt en niet de burgerrij of de commercie 
is een relatief novum. Burgerwachten en schutterijen hebben altijd bestaan en 
in afgelegen delen van het land was de burgerwacht de belangrijkste vorm van 
beveiliging. Ook filantropische families waren in de historie vaak juist de drij-
vende kracht achter culturele en kunstzinnige instituten, ondersteunden medi-
sche zorg en financierde wetenschappelijk onderzoek. Het bestuur en het 

66 <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2014/04/hey-parents-leave-those- kids-
alone/35863i/>. 

67 Straufi 2018. 
68 WRR 2016. 
69 Ariès & Duby 1987. 
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openbaar gezag was vaak bij notabelen belegd. De kerk, als private organisatie, 
deed veel aan charitas, mengde zich in de privésfeer van burgers en oefende in-
vloed uit op de wereldlijke macht. Uiteraard bracht deze inmenging een niet 
neutrale visie op het goede leven met zich mee. 

Om een laatste voorbeeld te geven, de overheid heeft immer data-gedreven ge-
werkt, vaak ondersteund door technologie. De volkstelling ingesteld door Kei-
zer Augustus waarvoor Jozef en Maria naar Bethlehem moesten afreizen en Je-
zus onderweg geboren werd onder erbarmelijke omstandigheden, zo leert de 
Bijbel, is daar een voorbeeld van. Door vast te leggen wie er in zijn rijk woonde, 
werd het voor Augustinus mogelijk belasting te innen. Maar ook al eerder in het 
Inca rijk, werden censi gehouden waarbij niet alleen de inwoners maar ook hun 
bezittingen werden vastgelegd. Aangezien men toen nog geen geschreven taal 
had, werd de censusinformatie ingenieus vastgelegd op quipus: lange koorden 
van lama- of alpacahaar met numerieke en andere waarden gecodeerd door 
knopen in een basaal-10 positiestelsel.70 

Ook in de moderne tijd zijn er vele uitzonderingen aan te wijzen. Zo is het feit 
dat huizen nu door bedrijven worden aangeboden niet uniek. Door heel Europa 
staan tal van arbeiderswijken, die vlak bij de fabriek lagen en door de directie 
werden gefinancierd. Dergelijke wijken stonden vaak goed aangeschreven, de 
huizen waren degelijk en er waren goede voorzieningen, onder meer omdat het 
werkgevers duidelijk was dat goede leefomstandigheden leidden tot 
productievere arbeiders. Daarnaast hebben bedrijven altijd al een vorm van po-
litiek activisme bedreven. Lobbyorganisaties, diplomaten en afgevaardigden 
van bedrijven zijn voortdurend in contact met ambtenaren en politici om de 
beleidsontwikkeling zo te beïnvloeden dat het kwartje hun kant uitrolt. Ook de, 
al dan niet legale, donaties aan partijkassen als steun in de rug voor de verkie-
zingsstrijd zijn daar een voorbeeld van.71 Het feit dat bedrijven steeds vaker pu-
bliekelijk stelling nemen doet niets af aan het feit dat zij achter de schermen 
altijd al werk maakten van hun politieke belangen. 

Het voorgaande is uiteraard geen volledige analyse van hoe recht en bestuur 
afweken van het ideaal van de staat (o.a. neutraliteit van de publieke ruimte, de- 
liberatieve democratie, scheiding der machten, autonomie van burgers, scheiding 
van sferen en van partijen) dat nu dominant is. Dat hoeft op zich niet pro-
blematisch te zijn; een ideaal is een streefnorm, die nooit volledig wordt gerea-
liseerd. Toch lijken er zich fundamentele veranderingen te voltrekken, op een 

70 Torpey 1998. 
71 Snel 2020. 
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andere wijze dan voor de data-revolutie het geval was. Zo leiden dataficering en 
algoritmisering tot poreuze sferen. Informatie die normaliter beperkt blijft tot een 
bepaalde sfeer, sijpelt nu door in andere sferen waardoor het niet langer helder is 
welke regels (juridisch en sociaal) gelden én wenselijk zijn. Zo kunnen 
dataficering en algoritmisering leiden tot rolvervaging. De beschikking hebben tot 
data leidt tot een - morele - verplichting de verkregen informatie ook in te zetten 
(kennis van misstanden noopt bijvoorbeeld tot actie). Het niet hebben van data 
leidt dan weer tot afhankelijkheid en nieuwe samenwerkingsverbanden om 
alsnog taken uit te kunnen voeren. Zo leiden dataficering en algoritmisering tot 
data-gedreven recht en bestuur. Waar technologie altijd al een belangrijk instrument is 
geweest voor het uitoefenen van gezag, wordt dit gezag nu ten dienste gesteld van 
de technologie.72 Zo leiden dataficering en algoritmisering tot normabsolutisme. 
Absolutisme enerzijds in de zin dat de verankering van regels in algoritmes leidt 
tot het verlies van contextuele betekenisgeving; de interpretatie en het meewegen 
van de omstandigheden.73 Absolutisme anderzijds in de zin dat er nog maar 
moeilijk aan controle te ontkomen is, tenzij je door een bevoorrechte positie aan 
het data-zicht wordt onttrokken. 

Als er van uit wordt gegaan dat de dataficatie en algoritmisering zich de ko-
mende decennia in eenzelfde of verhoogd tempo zal voortzetten, is duidelijk 
dat in de 21ste eeuw een aantal van de fundamenten van het huidige rechtssys-
teem ter discussie komt te staan. Tot nu toe lijkt de keuze grosso modo te zijn 
om wel te investeren in nieuwe technologische toepassingen en tegelijkertijd te 
eisen dat die zich conformeren aan bestaande juridische beginselen, die voor de 
analoge wereld zijn geschreven.74 De vraag is in hoeverre dat mogelijk is en of 
dit geen juridische fictie oplevert: formeel wordt vastgehouden aan alle be-
staande rechtsbeginselen, terwijl die in de praktijk niet (kunnen) worden ge-
volgd. Deze slotparagraaf neemt als startpunt de data-gedreven realiteit en 
vraagt zich af welk type grondwet er voor die realiteit zou worden vervaar- 
digd.75 Door deze gedachtenexercitie helemaal te doorlopen wordt duidelijk of 
er een rechtstelsel op geheel andere pijlers kan worden opgetrokken en wordt 
de vraag of dat wenselijk is op scherp gezet. 

72 Hildebrandt 2015. 
73 Zie o.a. Goossens, Hirsch Ballin & Van Vugt 2021. 
74 Zie o.a. Kamerstukken II 2017/18, 26643, nr. 557. 
75 Het is de vraag of wetten en de grondwet in het bijzonder überhaupt nog als vaststaand 

document moet worden gezien of dat er in de toekomst meer met dynamische of zelfs niet 
geheel tekstuele vormen van wetgeving moet worden gewerkt. Zie o.a. Hildebrandt 2015. 
Wel vormt juist de relatieve starheid van de Grondwet ten opzichte van gewone wetten juist 
haar meerwaarde. 
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4.1 Neutraliteitsgebod in plaats van discriminatieverbod 

Het huidige recht gaat uit van een discriminatieverbod. Er mag geen onderscheid 
worden gemaakt op een aantal beschermde gronden, zoals ras, seksualiteit en 
geaardheid,76 tenzij er een rechtvaardigingsgrond is om op die grond een 
beslissing te nemen, zoals wanneer de etniciteit van een persoon relevant is voor 
een acteursrol.77 Het is duidelijk dat de nieuwe technologische ontwikkelingen 
een aantal van de fundamenten van het anti-discriminatieregime ter discussie 
stellen, onder andere omdat inzichten, beleid en besluitvorming steeds minder 
geschieden op individueel niveau en hoe langer hoe meer op basis van 
groepskenmerken en categorieën. 

Allereerst verwijzen alle data, categorieën en correlaties indirect naar de door 
de wet genoemde bijzondere categorieën. Dit doen ze per definitie, de vraag is 
alleen hoe groot de afgeleide correlatie naar bijvoorbeeld ras of levensovertui-
ging is. Een bekend voorbeeld is dat een gekozen wijk of postcodegebied een 
indirecte voorspellende waarde heeft voor ras of etniciteit. Zo kan bijvoorbeeld 
85% van de bevolking van een wijk direct of indirect afstammen van niet- 
westerse migranten. Maar zo zal een postcodegebied ook altijd iets indirects 
zeggen over bijvoorbeeld geslacht, al is het maar omdat in een wijk 50,5% vrou-
wen en 49,5% mannen wonen. Van de personen die een bepaalde shampoo ko-
pen is bijvoorbeeld 84% vrouw, van boven de 50 en heeft 13% een Surinaamse 
achtergrond. Indirect zegt alles iets over al het andere. 

Data-analyse en AI gaan juist om het maken van onderscheid, dat gebeurt op 
basis van statistische correlaties en niet op causale verbanden. Zo kan de kleur 
van iemands bank iets zeggen over de kans dat hij zijn lening terugbetaalt. Als 
het zo zou zijn dat personen met een bepaalde etniciteit statistisch gezien cri- 
mineler zouden zijn dan anderen, dan is dat een relevant punt om mee te ne-
men. Dat verbieden uit het oogpunt van het voorkomen van discriminatie heeft 
daarmee ten gevolg dat systemen en voorspellingen minder accuraat worden. 
Er is dus altijd een trade-off tussen non-discriminatie en effectiviteit. Daarbij 
moet worden bedacht dat alle indirecte data ook identifiers zijn voor directe dis- 
criminatiegronden, zoals een postcodegebied, de kleur van een auto en het type 
boeken dat iemand leent bij de bibliotheek. Als alle data(verbanden) uit een sys-
teem worden gefilterd die indirect naar één van de discriminatiegronden ver-
wijzen dan wordt het voorspellend systeem waardeloos.78 

76 Natuurlijk geldt hier ook de restcategorie, maar die wordt vrij beperkt uitgelegd. 
77 Artikel 1 GW, artikel 14 EVRM. 
78 Op dit punt bestaat er een overeenkomst met de privacyliteratuur. ‘Data can be either use- ful 

or perfectly anonymous but never both.’ Ohm 2009. 
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Meer principieel is de vraag van belang of de bestaande categorieën uit de anti-
discriminatie- en gelijke behandelingswetgeving en -jurisprudentie (ras, geloof, 
gender, etc.) nog de juiste zijn. Als bijvoorbeeld, een gevaar dat vaak aan AI wordt 
gekoppeld, de armen armer worden en de rijken rijker, en dergelijke effecten 
zowel door data-gedreven processen binnen de publieke als de private sector 
worden versterkt, is dat dan minder erg dan als er een dergelijk nadelig effect is 
ten aanzien van gender? En wat als het niet gaat om armen en rijken, maar 
mensen met een rode auto, die op spotify met name naar jazz luisteren? Dit roept 
de vraag op, als nu een discriminatieverbod voor de 21ste eeuw zou moeten 
worden vervaardigd, of het überhaupt zin heeft om met verboden gronden te 
werken. Mensen koppelen aan de verboden gronden vaak impliciet of expliciet, 
bewust of onderbewust kwalificaties. Algoritmen doen dan echter niet. Zo heeft 
etniciteit in principe geen groter belang dan de kleur van iemands auto of hoe 
vaak iemand marmiet eet. Algoritmen doen dat slechts in zoverre ze daarin 
gestuurd worden door menselijk design. Het belangrijkste in die zin is dus om te 
voorkomen dat de menselijke bias in de algoritmische systemen komt. 

Daarbij is een allereerste probleem dat er een bias in die dataset kan zitten. Een 
klassiek voorbeeld is dat de politie meer heeft gesurveilleerd in bepaalde ‘pro-
bleemwijken’, waar bovengemiddeld veel mensen met een migratieachtergrond 
wonen, waardoor er bovenmatig veel data over die personen in een dataset 
zitten. Een ander voorbeeld is dat medicijnen traditioneel zijn getest op mannen 
van 20-45 met een westerse achtergrond. Om echt een frisse start te maken zou 
die dataset helemaal moeten worden ververst en aangepast. Het is vrijwel 
onmogelijk om correcte of onbevooroordeelde voorspellingen te doen zonder 
nieuwe data over bijvoorbeeld de effecten van medicijnen op vrouwen. 
Daarnaast zijn databases nu vaak aangelegd met gebruikmaking van bepaalde 
categorieën, terwijl in die keuze alleen al een bias en keuze is gelegd. Waarom 
zou de overheid bijvoorbeeld überhaupt registreren of iemand man of vrouw is; 
waarom is dat relevant? Daarbij komt dat deze categorieën nu worden gebruikt 
als indirecte indicatoren. Vrouwen worden bijvoorbeeld opgeroepen voor 
preventief onderzoek naar baarmoederhalskanker, terwijl niet alle vrouwen van 
nature een baarmoeder hebben, die bij sommigen om medische redenen is 
verwijderd en vrouwen die ooit een man waren ook geen baarmoeder hebben. 
In de meeste toepassingen van de categorieën ‘man’ en ‘vrouw’ zijn dat eigenlijk 
niet de juiste of meest precieze factoren die nodig zijn voor de analyse of 
besluitvorming. Het zijn slecht in mindere of meerdere mate geschikte indirecte 
identifyers voor de ‘eigenlijke’ categorie. Hetzelfde geldt voor de statistische 
correlatie tussen etniciteit en criminaliteit, waarbij etniciteit een indirecte 
identifier kan zijn voor verklarende oorzaken voor criminaliteit, zoals armoede, 
een gebrek aan toekomstperspectief of vervreemding van de maatschappij. Om 
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een laatste voorbeeld te geven: de wereld is zelf gebiassed. Er is nu veel te doen 
om ‘systemisch racisme’ en de structurele ongelijkheid tussen man en vrouw. 
Dat betekent dat zelfs als het mogelijk zou zijn om op een volstrekt neutrale 
wijze data te verzamelen, deze op een neutrale manier te categoriseren en het 
AI-systeem op een volstrekt neutrale manier vorm te geven (quod non), een AI- 
systeem de ongelijkheid in de samenleving alsnog zou reproduceren.79 Dit zijn 
wijzen waarop menselijke bias in een AI systeem terecht kunnen komen door 
de dataset. Daarnaast kan die bias terecht komen in de formules achter de AI en 
de wijzen waarop de algoritmische uitkomsten worden geïnterpreteerd en 
omgezet naar beleid. 

Stel, de inwoners van Happy City hebben geen moeite met algoritmische be-
sluitvorming. Stel, zij willen wel voorkomen dat huidige discriminatoire prak-
tijken en datasets in deze algoritmische processen terecht komen, maar hebben 
geen moeite met besluitvorming op basis van groepskenmerken. Sterker nog, 
zij menen dat er winst te halen is door middel van het werken met algoritmes, 
omdat huidige datasets en besluitvormingsprocessen zeker niet minder gebias- 
sed zijn. Door te werken met data-gedreven processen en algoritmes kunnen 
beslissingen transparant en inzichtelijk worden gemaakt en kan stap voor stap 
worden gezien hoe datapunten worden meegenomen in het besluit en welke 
waarde daaraan worden toegekend. Eventuele ongewenste praktijken kunnen 
hier derhalve direct inzichtelijk worden gemaakt en gecorrigeerd waar nodig. 
Als inderdaad blijkt dat mannen vaker criminele activiteiten ondernemen dan 
vrouwen, dan hebben de inwoners in principe geen probleem met het meene-
men van deze categorieën gegevens bij de keuze over de toepassing van bij-
voorbeeld politiesurveillances, maar nog liever hebben zij preciezere en gede-
tailleerdere data. Er is geen correlatie tussen man en criminaliteit, maar wel tus-
sen bijvoorbeeld testosteronniveau, culturele en maatschappelijke achtergrond 
en arbeidsperspectieven en criminaliteit. 

Wat de inwoners van Happy City voor ogen staat is in feite een volledig ratio-
neel systeem, op basis van neutrale en volledige data over de wereld. Dat is ui-
teraard een idee fixe, een utopie die nooit bereikt zal worden. Net zo goed is ons 
huidige systeem een utopie; de grondwet biedt geen absolute waarborgen, maar 
geeft een streefdoel aan en geeft juridische instrumenten om bij eventuele 
onwelgevalligheden in te grijpen. Het 21ste eeuwse equivalent van het discrimi-
natieverbod zou dan ook veeleer bestaan uit garanties omtrent objectiviteit en 
neutraliteit: hoe worden data verzameld, welke methodologie wordt voor de 
dataverzameling gebruikt, welke categorieën worden er gekozen, hoe wordt het 

79 <https://www.theverge.com/2016/3/24/11297050/tay-microsoft-chatbot-racist>. 
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algoritme geprogrammeerd en hoe wordt er voor gezorgd dat de interpretatie 
van de algoritmische uitkomsten zo juist en neutraal mogelijk geschiedt? Deze 
transparantie is in alle domeinen op alle partijen gelijkelijk van toepassing. We 
hebben immers vastgesteld dat deze domeinen eerder een amalgaan zijn 
verworden dan helder van elkaar te onderscheiden sferen. Dat houdt onder 
meer in dat wanneer commerciële partijen publieke belangen behartigen of in 
samenwerking met overheden die belangen vormgeven, dezelfde eisen van 
neutraliteit en objectiviteit van toepassing zijn. Artikel 1 GW21 zou dan ook een 
neutraliteitsgebod kunnen bevatten. 

4.2   Foutmarges in plaats van voorwaarden aan machtsinzet 

Een uitgangspunt in de rechtsstaat is dat de overheid slechts haar intrede in de 
privésfeer van de burger mag doen als daar een gegronde reden toe is. Als voor-
beeld geldt binnen het strafrecht dat er in principe een concrete verdenking en 
een gerechtelijk bevel moet zijn om iemands woning binnen te treden of zijn 
persoonsgegevens te verzamelen. De rechter kan dan vervolgens beoordelen of 
de verdenking klopt en of de inbreuk op de fundamentele rechten van burgers 
in het kader van verdere opsporing, zoals door middel van huiszoeking of het 
aftappen van communicatie, noodzakelijk, proportioneel en subsidiair is en 
welke eventuele voorwaarden daaraan worden gekoppeld. Voorwaarden, die 
ook uit de wet kunnen volgen, betreffen onder meer de duur van de inbreuk, de 
data die mogen worden verzameld, hoe de data vervolgens moeten worden be-
waard of verwerkt, welke personen geautoriseerd zijn om de data te verzamelen 
en de voorwaarden voor intern toezicht en autorisatie. 

In het Big Data tijdperk is deze benadering lastig hanteerbaar. Data worden 
overal verzameld zonder concrete aanleiding, bulkdata worden en masse ver-
zameld, waarbij pas na de analyse wordt beoordeeld of en zo ja welke data 
bruikbaar zijn. Het is niet zo dat er data worden verzameld over een concreet 
individu of specifieke groepen. De data worden vervolgens geanalyseerd mid-
dels algoritmen, die patronen uit de data halen. Die patronen kunnen vervol-
gens aanleiding geven om bepaalde groepen nader te analyseren, wat uiteinde-
lijk kan leiden tot een concreet onderzoek op een afgebakende groep personen 
of een individu. Dergelijke manieren van data-gedreven en risico-gestuurd 
werken worden in Happy City niet slechts toegepast door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, de politie en de belastingdienst, maar door eigenlijk alle 
uitvoeringsorganisaties binnen de overheid80 en moderne bedrijven.81 

80 Zie o.a. <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-841943.pdf>. 
<https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-informatieplan-2021-2025.pdf>. 
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Het is duidelijk dat het klassieke model moeilijk op deze wijze van opereren van 
toepassing is, onder meer om volgende redenen: 

(1) Er is geen concrete aanleiding voordat er data over mensen worden ver-
zameld; 

(2) deze aanleiding kan derhalve niet van te voren worden getoetst; 
(3) data worden niet van concrete groepen of personen verzameld, maar van 

iedereen, of, zoals bijvoorbeeld in smart cities, van iedereen die zich in een 
stad begeeft; 

(4) de verzameling van data wordt niet op noodzakelijkheid, proportionaliteit 
en subsidiariteit getoetst; het idee is juist dat er zoveel mogelijk data 
worden verzameld (het streven naar n=all);82 en 

(5) dat betekent ook dat de voorwaarden in tijdsduur, plaats en locatie die 
normaal aan dit soort inbreuken op de fundamentele rechten van burgers 
worden gesteld niet aan de orde zijn. 

Dit data-gedreven werken brengt een verschuiving in het beleid met zich mee 
van reactief handelen naar preventief handelen, onder meer om risico’s van ie-
der soort uit te sluiten. Daarbij gaan moderne technieken steeds verder. Dat wil 
zeggen: ze trachten op een steeds vroeger punt in het menselijk besluitvor-
mingsproces in te grijpen. Zo wordt, zoals eerder besproken, de ontwikkeling 
van kinderen vanaf zeer jonge leeftijd door systemen vastgelegd met het doel zo 
vroeg mogelijk te kunnen interveniëren en vindt in steden nudging plaats,83 

waarbij niet alleen op vroege signalen van agressie kan worden geacteerd, zoals 
op agressieve gezichtsexpressies of op geagiteerde stemgeluiden, maar waarin 
wordt getracht om agressieve gevoelens als zodanig niet te doen laten postvat-
ten. Door de verschuiving naar een data-gedreven wereld komt het basale uit-
gangspunt dat de overheid een concrete reden moet hebben om haar macht in 
te zetten of om over te gaan tot inmenging in de fundamentele rechten van bur-
gers onder druk te staan. Niet alleen verzamelt ze data zonder reden, ze ge-
bruikt haar macht ook preventief: van de zeg 100 personen die agressief kijken, 
zal er maar 1 daadwerkelijk tot een agressieve handeling over gaan. Toch kun-
nen alle personen die agressief kijken staande worden gehouden voor een kort 
gesprek en wordt ten aanzien van iedereen getracht agressieve gevoelens weg te 
nemen. 

<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-824156.pdf>. 
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-812327.pdf>. 

81 Zie ook: Borgesius, Möller, Kruikemeier, Fathaigh, Irion, Dobber & De Vreese 2018. 
82 Sax 2016. 
83 Susser, Roessler & Nissenbaum 2019. 
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Stel, de inwoners van Happy City willen dat er overal en altijd gegevens worden 
verzameld en willen dat er direct wordt geacteerd als er mogelijke signalen van 
gevaar of risico zijn. Stel, zij accepteren dat hierdoor niet alleen hun privé- sfeer 
en -leven in kaart worden gebracht, maar ook dat door op preventie in plaats 
van reactie in te zetten, de vrijheden van grote groepen mensen worden 
beperkt.84 Stel, zij accepteren dat er daarbij wordt uitgegaan van correlatie in 
plaats van causaliteit en dat zij worden genudged. Sterker nog, zij zien dat als 
groot voordeel van de reguleringsaanpak in hun stad. In zo’n wereld zouden 
begrenzingen aan de concrete machtsinzet door overheidsdiensten steeds min-
der op zijn plaats zijn. Veeleer zouden die gelegen kunnen zijn in de keuzes die 
in systemen worden ingebed. De basale vraag is wellicht, hoe absoluut dienen 
normen te worden afgedwongen? Dienen normen overal te gelden, zijn er vrij-
plaatsen of gelden er verschillende percentages per sfeer? Dient geweld bij-
voorbeeld in de publieke sfeer te allen tijde te worden voorkomen en wordt ge-
accepteerd dat door een beperking in het aantal en soort data dat wordt verza-
meld in de privésfeer, het geweldsverbod daar vaker zal worden overtreden of 
dat slechts in de publieke sfeer mag worden genudged en niet in de privésfeer? 

Daarbij komt dat er bij data-analyses altijd foutpositieven en -negatieven zijn. 
Een data-gedreven representatie van de werkelijkheid geeft een versimpeld 
beeld. Er zullen altijd individuele casussen afwijken van dat algemene beeld. Per 
sfeer en context zal moeten worden nagedacht wat de toegestane foutmarges 
zijn. Binnen de medische context zal het aantal foutnegatieven laag moeten zijn, 
terwijl binnen de strafrechtelijke context de foutpositieven wellicht laag moeten 
worden gehouden, omdat hierbij grote vrijheidsbenemende maatregelen 
kunnen worden getroffen. Hoe meer risico wordt uitgesloten, hoe kleiner de 
marge foutnegatieven zal moeten zijn, maar ook hoe beperkender dit zal zijn 
voor de vrijheden van burgers. 

4.3   Groepsrechten in plaats van individuele rechten 

Binnen het privacy- en gegevensbeschermingsrecht gelden thans de volgende 
voorwaarden ten aanzien van de dataverzameling door bedrijven of overheids-
diensten: is er een legitiem doel, zijn de verzamelde data nodig voor dat doel, 

84 Als uit de data-analyse risico’s of verdachte patronen volgen dan is er een moreel imperatief 
om daar op te handelen. De grootste maatschappelijke verontwaardiging ontstaat dan ook, 
niet als de overheid meer data gaat verzamelen of delen, maar als de jeugdzorg al data had 
over een gevaarlijke thuissituatie, als de inlichtingendiensten al data hadden over een 
mogelijk gevaarlijk persoon of als de brandweer al signalen had gekregen over mogelijk 
instortingsgevaar van een gebouw, maar daar niet op geacteerd werd. 
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worden de data veilig opgeslagen, zijn de data correct en up to date, is de burger 
van te voren op de hoogte gesteld van de dataverzameling, etc. Uit de vorige 
paragraaf blijkt dat deze benadering steeds minder goed van toepassing is op 
moderne dataverwerkingsprocessen. Als alternatief van deze zogenoemde ‘ac-
cess’ benadering, wordt de ‘use’ benadering voorgesteld.85 Onder andere 
Moerel en Prins pleitten in hun preadvies voor een dergelijke benadering: ‘Maar 
dienen eventuele beperkingen niet veeleer gericht te zijn op de uiteindelijke toe-
passing van de analyseresultaten?’ Wij denken dat het laatste het geval is. Het 
blijkt allereerst steeds moeilijker bedrijven en organisaties weg te houden van 
bepaalde data. Bovendien richt het oordeel over de kansen van - maar ook de 
zorgen over - gegevensgebruik zich steeds meer op de toepassing van gegevens 
(gegeven een specifieke context) dan de verzameling als zodanig. Data-analyse 
heeft zowel in negatieve als in positieve zin de nodige consequenties. Ons in-
ziens is de samenleving gebaat bij inzichten op een - van het individu - geab-
straheerd niveau, in bijvoorbeeld de correlaties tussen levensstijl en kosten van 
de zorg, om zo te kunnen bepalen of de zorgkosten op termijn beheersbaar blij-
ven. Het heeft geen zin deze verwerkingen te verbieden om de enkele reden dat 
we zorgen hebben over de uiteindelijke toepassing van de resultaten van die 
analyses. We zullen een debat moeten voeren welke toepassingen (welke on-
derscheidingen) al dan niet toelaatbaar zijn, en hier de regels indien nodig op 
aan moeten passen. Een oproep tot een dergelijk fundamenteel debat klinkt in-
middels vanuit meer kanten.’86 

Wat zowel de huidige ‘access’ benadering als een mogelijke ‘use’ benadering 
voor data-gedreven werken gemeen hebben, is dat zij zich richten op concrete 
situaties, ofwel op het verzamelen van data over concrete personen in speci-
fieke gevallen ofwel op het gebruik van data in concrete situaties en op de ef-
fecten daarvan voor concrete personen of groepen. Het nadeel van beide bena-
deringen is dat het in Big Data-achtige processen nu juist niet om het individu 
of concrete personen gaat; er worden data van iedereen of zoveel mogelijk 
mensen verzameld; patronen en correlaties worden in geaggregeerde data ge-
vonden; toepassingen zijn op die patronen en correlaties gericht. Het individu is 
in zekere zin incidenteel.87 Hij kan wel bezwaar maken tegen bijvoorbeeld 
dataverzameling voor zijn specifieke geval, maar dat treft nauwelijks doel; het 
systeem van gegevensverzameling draait niet om hem. Hetzelfde geldt voor 
toepassingen. Als een correlatie wordt gevonden tussen datapunten X en Y kan 
dat worden meegenomen in een besluit of operatie van een overheidsorganisa-

85 Van Hoboken 2016. 
86 Moerel & Prins 2016. 
87 Van der Sloot 2017. 

258



HAPPY CITY, OF EEN NIEUWE GRONDWET VOOR DE 21STE EEUW 

tie of bedrijf. Een specifiek individu kan onderdeel zijn van de groep met data-
punt x en derhalve de consequenties van het beleid ondervinden, maar dat geldt 
voor alle mensen met datapunt x. 

De vraag is of een model dat primair is gebaseerd op individuele rechten nog 
geschikt is voor de 21e eeuw. De enige vraag op individueel niveau is wellicht of 
het terecht is dat iemand tot een bepaalde categorie wordt geschaard. Toch is 
onzeker in hoeverre deze vraag kan worden gesteld in een algoritmische toe-
komst. Categorisering doet individuen per definitie onrecht, zowel omdat ze 
worden beoordeeld op groepskenmerken in plaats van hun individuele kwali-
teiten als omdat er in hun individuele geval altijd bijzondere omstandigheden 
van het geval volgen. Er is altijd een reden waarom deze concrete persoon af-
wijkt van de groep waartoe hij behoort. Als dergelijke verweren worden toege-
staan, dan wordt ook (een groot deel van) de voordelen van algoritmische be-
sluitvorming teniet gedaan. 

Stel wederom dat de inwoners van Happy City graag willen worden beoordeeld 
op basis van groepskenmerken, niet alleen omdat dit efficiënt is - er worden 
kosten, middelen, inzet van mankracht/materiaal, etc. bespaard door risi- 
cogestuurd te werken en er hoeven geen individuele afwegingen meer worden 
gemaakt - maar ook omdat zij dit rechtvaardiger vinden. In een algoritmisch 
systeem worden regels (en eventuele uitzonderingen, die ook als regels kunnen 
worden opgenomen) absoluut toegepast. Er is in die zin rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid, iets wat zij missen in een systeem waarin rechters elke keer in 
de individuele omstandigheden van het geval beoordelen - dergelijke beslissin-
gen zijn vaak lastig te volgen, uiterst subjectief en hebben in zich het gevaar van 
menselijke (rechterlijke) bias. Een algoritmisch systeem is huns inziens dus ef-
ficiënter, begrijpelijker en rechtvaardiger. 

In zo’n wereld is het de vraag of het zin heeft om individuele rechten toe te ken-
nen. Veeleer zou moeten worden nagedacht over groepen die voor- of nadeel 
ondervinden van beleid en besluitvorming. Stel een medisch systeem kan zeer 
goede diagnoses stellen voor hartfalen bij mannen maar niet bij vrouwen. Dan 
kan er worden gekozen om dit systeem in te zetten, maar de voordelen van het 
systeem ten aanzien van de ene groep te laten doorvloeien naar de andere groep 
of om hiervoor te corrigeren, ofwel ten aanzien van andere medische diagnoses 
ofwel in andere delen van het leven. Rechten kunnen eventueel worden toege-
kend aan categorieën, waarbij moet worden benadrukt dat iedere organisatie 
voor iedere toepassing weer andere categorieën heeft vervaardigd en dat de 
precieze definitie en omvang van die categorieën per dag, uur of minuut kunnen 
veranderen omdat de zelflerende systemen continu adaptief opereren. 
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4.4   Coöperatie in plaats van scheiding der machten 

In het klassieke ideaal stelt de democratische wetgever de norm, past de uitvoe-
rende macht die in concrete omstandigheden toe en controleert de rechtelijke 
macht de toepassing van de machtsinzet en toetst of de inzet van macht in de 
omstandigheden van het geval noodzakelijk, proportioneel en subsidiair zijn. 
Deze klassieke versie van de scheiding der machten is al langer verschoven naar 
een systeem van checks and balances, maar het is überhaupt de vraag of zo’n 
ideaal nog voor de hand ligt in een algoritmische samenleving en zo ja, hoe die 
dan vormgegeven moet worden. Datzelfde geldt voor de scheiding tussen de 
privésfeer, de markt en de publieke sfeer, de scheiding tussen individuele, com-
merciële en algemene belangen en tussen de burger, bedrijven en overheids-
diensten. Steeds meer lopen die sferen, belangen en actoren in de 21ste eeuw 
door elkaar. 

Een voorbeeld van een land waarin deze vermenging vergevorderd is en actief 
wordt aangemoedigd is ‘Smart Nation’ Singapore.88 Daar is vrijwel alles geda- 
taficeerd en wordt de burger bij voortduring genudged, iets wat niet als proble-
matisch maar juist als wenselijk wordt beschouwd.89 Het garanderen van vei-
ligheid, innovatie, medische zorg en een vitale economie is een taak van over-
heid, bedrijfsleven en burger samen. Singapore is dan ook een open-data natie, 
waar data over alle aspecten van het leven in databases zijn opgeslagen en zo 
toegankelijk worden gemaakt voor andere gebruiksdoeleinden. De huizen zijn 
grotendeels smart gemaakt, waarbij helpt dat zo’n 80% van de huizen sociale 
woningen zijn gefinancierd door de overheid. Het bedrijfsleven krijgt ook toe-
gang tot die data. ‘Businesses can tap on the wealth of data and information 
within Virtual Singapore for business analytics, resource planning and man-
agement and specialised services.’90 Burgers hebben op hun beurt een grote 
verantwoordelijkheid in het veilig houden van hun wijken. 
Het in de vorige paragraaf beschrevene heeft ook een impact op de klassieke 
scheiding der machten. Bij een algoritmisch systeem is er geen uitvoerende 
macht die de regel toepast of buiten toepassing laat, meenemend de omstan-
digheden van het geval of een rechterlijke macht die de geest van de wet mee-
neemt in de interactie van de regel in een specifieke zaak. Er is slechts de regel. 
Dit betekent dat er veel nadruk moet zijn op de formulering en codering van de 
regel, die veel specifieker en nauwkeuriger is dan rechtsregels. Een algoritme 
handelt niet in de geest van de regel, maar naar de letter van de code. Wel kun-

88 <https://www.smartnation.gov.sg/>. 
89 <https://www.nrf.gov.sg/rie2020>. 
90 <https://www.nrf.gov.sg/programmes/virtual-singapore>. 
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nen algoritmen worden gecureerd en worden bijgestuurd. Wat betreft de uit-
voerende macht wordt in slimme steden of staten in toenemende mate ver-
trouwd op algoritmen en technologie. Hierdoor worden ongewenste gedragin-
gen feitelijk onmogelijk gemaakt. Uit voorzorg worden auto’s omgeleid als het 
te druk wordt op een bepaalde plaats of uit voorzorg gaat de deur van het toilet 
niet meer open als iemand een te hoge bloeddruk heeft. De uitvoerende macht 
bestaat dan ook slechts voor hackers die zich onttrekken aan het systeem. 

In slimme steden of staten hebben de overheid, het bedrijfsleven en de burger 
elkaar steeds meer nodig; de verschillende sferen waarin zij opereren worden 
hoe langer hoe meer vervangen door één datanetwerk. Zo heeft de overheid 
techbedrijven nodig om de maatschappij informationeel te ‘omarmen’. Alleen 
datgene wat de overheid ‘ziet’, waar ze toegang tot heeft, kan ze ook sturen en 
controleren. Dit maakt dat de geleverde ICT systemen meer zijn dan louter in-
strumenten voor beleid en bestuur. Ze bepalen niet alleen het vermogen van de 
overheid om zorg te dragen voor de publieke belangen, maar zijn ook leidend in 
de manier waarop die publieke belangen worden gedefinieerd. Slimme steden, 
zoals Happy City, zijn bij uitstek een toonbeeld van hoe publieke belangen 
steeds meer een private invulling krijgen.91 De burger is nodig voor het aanle-
veren van data aan de overheid; de overheid stelt ze ter beschikking aan het be-
drijfsleven. De vaststelling van algemene belangen staan steeds minder ter dis-
cussie: veiligheid, gezondheid en welvaart zijn voor de inwoners van Happy 
City de drie pijlers waarop al het beleid wordt gebaseerd. Het gaat er nog 
slechts om te bezien hoe die drie waarden in concrete situaties vormgegeven 
moeten worden. 

Stel, de inwoners van Happy City willen een samenleving als Singapore, maar 
dan nog verder doorgevoerd. De vraag is of in zo’n wereld een scheiding der 
sferen, actoren en belangen nog wenselijk is. Sterker nog, het is de vraag of en 
zo ja welke rol de uitvoerende macht en de rechterlijke macht dienen te hebben. 
Tot slot zal ook de invulling van de wetgevende macht anders moeten zijn. AI- 
systemen bestaan niet slechts uit algemene normen, die in klassiek juridische 
zin vrijwel altijd open en vaag zijn, maar uit concrete handelingsregels die ook 
naar concrete situaties en beslissingen worden doorvertaald. Een parlement zal 
deze regels en de specifieke doorwerking in de realiteit nooit en detail kunnen 
vormgeven, vanwege zowel de veelheid van deze AI systemen, het detailniveau 
als ook de vereiste contextuele kennis. Veeleer ligt het in Happy City voor de 
hand om per algoritme een team van overheid, bedrijfsleven en burgers samen 
te stellen om tot een goed design van het AI systeem te komen, waarbij geldt dat 

91 Keymolen & Voorwinden 2019. 
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minstens 50% van de burgers akkoord moet zijn met de introductie van het AI-
systeem en als het systeem hoge risico’s voor de burger of de samenleving met 
zich meebrengt,92 ligt dit percentage op 67%. Een echt publiek debat is niet 
langer nodig, het gaat erom de drie waarden en de concrete belangen van be-
trokkenen bij een specifiek systeem op een juiste manier in te bedden. 

Wel moeten niet alleen overheden, maar ook bedrijven en burgers in zo’n sys-
teem verantwoording afleggen over hun daden en de redenen voor hun daden en 
rekenschap afleggen over de consequenties daarvan. De inwoners van Happy 
City hebben ervoor gekozen om de democratische verantwoording uit te breiden en 
ook commerciële partijen verantwoording af te laten leggen voor hoe zij met het 
publieke belang omspringen.93 Burgers die belang hebben bij systemen zijn dan 
ook onderdeel van de “participantenvennootschap”.94 Bedrijven moeten 
verantwoording afleggen voor hun rol als publiek belangbehartiger en verplichte 
audits doen die zien op de maatschappelijke impact van bedrijven. 

4.5   Vertrouwen in plaats van autonomie 

De burger neemt in deze verschuivende constellatie een ambivalente rol in. 
Enerzijds zorgt dataficering voor een democratisering van middelen. Burgers 
hebben nu reeds toegang tot instrumenten- het zelf meten van de luchtkwaliteit, 
het bijhouden van gezondheidsgegevens, inzicht in het stemgedrag van Tweede 
Kamerleden - die voorheen enkel voorbehouden waren aan overheden en 
bedrijven. Dit maakt het enerzijds eenvoudiger om voor het eigen belang op te 
komen. Anderzijds wordt er met deze toegang tot data-gedreven middelen 
steeds meer verwacht van de burger. Zo worden burgers zelf verantwoordelijk 
voor het online regelen van hun zaken; persoonlijk contact met de overheid is 
steeds minder vanzelfsprekend. Bepaalde risico’s, bijvoorbeeld een gehackte 
bankrekening, worden op burgers afgewenteld. 

Tel daarbij op de verkokering en dataficering van de publieke ruimte die een 
open discussie over maatschappelijke vraagstukken doet verzinken tot twit- 
tertirades met bedreigende stickers op voordeuren tot gevolg. Dan wordt het al 
snel duidelijk dat burgers ook gemakkelijk kopje onder kunnen gaan in dit 
hypercomplexe amalgaan van in elkaar grijpende datastromen, schuivende be-
langen en onduidelijke rollen. Met een overheid die steevast inzet op het erken-

92 Zie AI Act: 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206>. 

93 Claassen 2021. 
94 Garcia Nelen 2020. 
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nen van zelfredzaamheid als een publiek belang, wordt het knap lastig. Mon-
dige en tech-savy burgers kunnen succesvol opkomen voor hun belangen en 
meedoen, de rest valt af. De WRR spreekt in deze ook van het “doenvermogen” 
bij burgers dat vaak niet voldoende aanwezig is.95 Lang niet iedereen is in staat 
deze data-gedreven participatiemaatschappij te navigeren. Om betekenisvol 
mee te doen aan het democratisch spel is het namelijk niet voldoende om toe-
gang te hebben tot al die informatie en de intellectuele capaciteiten te hebben 
om die informatie te begrijpen, je moet er ook op kunnen acteren. Je moet een 
plan kunnen maken en beslissingen durven nemen, stelt de WRR. 

Deze door technologie aangewakkerde hypercomplexiteit zorgt op verschil-
lende terreinen voor een vertrouwenscrisis. Er is het verlies van vertrouwen van 
de burger in zichzelf om zijn rol als burger nog uit te voeren. Er is het verlies 
van vertrouwen in de overheid die zich overgeeft aan regelabsolutisme en 
daardoor de menselijke maat uit het oog verliest.96 Er is een groeiend wan-
trouwen van burgers naar bedrijven toe die enerzijds openlijk positie nemen als 
pleitbezorger voor bepaalde publieke belangen - en daarmee plots een me-
destander worden voor groepen burgers - maar tegelijk die publieke belangen 
ook met de voeten treden zonder dat ze daarvoor verantwoording bij die bur-
gers voor hoeven af te leggen.97 Ten slotte is er de overheid die blind lijkt te 
vertrouwen op de dienstverlening van commerciële partijen in al te innige pu- 
bliek-private samenwerkingen, terwijl een degelijk, georganiseerd wantrouwen 
om de macht van die bedrijven in toom te houden aftakelt.98 

De rolvervaging brengt met zich dat de burger steeds meer technieken in bezit 
heeft om andere burgers te bespieden en actief door de politie wordt ingezet om 
mee te helpen met opsporing en ondervraging. Zij richten hun pijlen dan ook 
steeds meer op elkaar, nemen elkaar de maat. Ook ambtenaren en politici worden 
in toenemende mate gesnapt als zij buiten hun boekje treden, als zij zich niet 
houden aan hun eigen regels of bijvoorbeeld dronken zijn in een café of een 
buitenechtelijke relatie aangaan. Doordat iedereen iedereen kan filmen en dat als 
materiaal kan gebruiken om door te spelen aan de politie, aan de journalistiek of 
anders op het internet te publiceren, wordt de mens de mens hoe langer hoe meer 
een wolf.99 Door steeds meer op zijn eigen verantwoordelijkheid te worden 
gewezen en steeds meer aan risicogestuurd beleid te worden onderworpen ziet de 

95 WRR 2017. 
96 Zie meer in het algemeen: Scott 2008). 
97 Zie o.a. Foster & Frieden 2017. 
98 Zie o.a. Algan, Guriev, Papaioannou & Passari 2017. 
99 Hobbes 1983. 
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burger steeds meer de consequentie van de daden van de ander voor zichzelf en 
voor de samenleving. Iemand die ongezond leeft, is een kostenpost voor de 
samenleving: iemand die onverantwoord gedrag vertoont kost politie-inzet en 
iemand die zich niet laat vaccineren brengt anderen in gevaar. 

In de interactie tussen het bedrijfsleven en de overheid is eenzelfde dubbelheid 
te zien. Enerzijds groeien zij steeds meer naar elkaar toe en zijn zij van elkaar 
afhankelijk; anderzijds groeit het wantrouwen100. Overheden zien hoe bedrij-
ven zich in belastingparadijzen vestigen, hoe zij zich vestigen in landen met de 
laagste regeldruk, etc. Bedrijven willen aan de ene kant steeds meer publieke 
taken op zich nemen en zijn anderszins steeds minder accountable en vestigen 
zich net zo makkelijk aan de ene als aan de andere kant van de wereld. Zij zien 
in democratische rechtsstaten, met name door het opkomende populisme, 
steeds volatielere samenlevingen, waar regels en beleid binnen een jaar kunnen 
omslaan. 

De inwoners van Happy City willen zich onttrekken aan deze voortdurende 
cyclus van data, wantrouwen, controle en dwang. Zij vertrouwen er liever op 
dat de overheid en het bedrijfsleven, samen met de belanghebbenden die in-
spraak hebben gehad in het ontwerp van en de controle op het AI-systeem, hun 
belangen goed behartigen en in ieder geval het belang van de gemeenschap 
voorop stellen. Daarom hebben zij er geen moeite mee om het bedrijfsleven en 
overheden, al dan niet in public-privatepartnerships, toegang te geven tot hun 
privésfeer en privéleven. Ook vinden zij het juist goed als daaraan suggesties of 
automatische consequenties worden verbonden. Het feit dat de door de zorg-
verzekeraar geleverde smart koelkast de voor hen juiste producten bestelt zien 
zij als een groot voordeel. Zij leven zo gezond zonder er zelf over na te hoeven 
denken. Eenzelfde optreden verlangen zij van overheidsdiensten, waarbij zij 
aansluiten bij een toekomstdroom van de Belastingdienst, namelijk dat de 
dienst toegang krijgt tot alle rekeningen van burgers en permanent monitort. 

‘De gewone probit/logit type analyses is nu wel onder de knie. Daar valt nog 
spreekwoordelijk een aantal procent aan te verbeteren. De volgende stap is het 
inzetten op artificial intelligence. Je zou in een verder ontwikkeld scenario niet 
hoeven te werken met cohorten in bijvoorbeeld inkomstenbelasting, maar in-
komstenbelasting kunnen personaliseren en in Btw-tarief kunnen differenti- 
eren. Daarbij zou je transactie gebaseerd te werk kunnen gaan en dus real time 

100 Exemplarisch voor dit groeiend wantrouwen zijn de hoorzittingen waarbij techbedrij- ven 
op het matje worden geroepen door onder meer de Amerikaanse Senaat en het Europees 
Parlement. 
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belasting kunnen innen: in plaats van één keer per jaar een belastingaangifte en -
controle is er dan een continue proces. Het doel daarbij is dat als je je houdt aan de 
regels, je niets merkt van de Belastingdienst. Toezicht komt pas in actie als er iets 
misgaat. De Belastingdienst kan dan in plaats van te beginnen bij de cohorten en 
categorieën, daadwerkelijk subject gericht gaan werken en wel zo dat de 
belastinginning een integraal en onmerkbaar onderdeel wordt van het leven.’101 

De inwoners zien autonomie niet als de vrijheid van burgers om willekeurig 
actie te ondernemen. Zij sluiten zich liever aan bij Kant. Echte vrijheid bestaat 
erin om volledig rationeel te handelen; irrationeel handelen is geen vrijheid, met 
een slecht geïnformeerde beslissing.102 Je bent niet vrij als je een vette ham-
burger eet, je bent dom als je dat doet. De enige aanpassing die de inwoners van 
Happy City op Kant zouden maken is dat zij inzien dat het verlichtingsideaal 
niet meer is dan een ideaal. De mens zal zelf nooit in staat zijn om een godde-
lijke ratio te bezitten. Durven te denken is niet het probleem, het is gewoon veel 
effectiever als iets of iemand anders het denkwerk doet. Bovendien is de mens 
altijd tweeslachtig: hij wil eigenlijk boeken lezen, maar kijkt toch weer naar 
Netflix; hij wil eigenlijk gezond leven, maar eet toch weer een reep chocola; hij 
wil eigenlijk hardlopen in de ochtend, maar draait zich toch nog een keertje om. 

Algoritmes, zo weten burgers van Happy City, halen het beste in de mens naar 
boven.103 Algoritmes zijn de echte weg naar vrijheid. 

5.    Ten slotte 

Er hoeft geen algoritme aan te pas te komen om te kunnen voorspellen dat het 
lezen van dit preadvies gevoelens van ongemak teweeg brengt. Het doordenken 
van wat het betekent voor het recht en de bestuurskundige kaders om de 
technologie ruim baan geven, om alle vruchten die het ons biedt te plukken, 
brengt een stelsel voort dat velen zullen typeren als onwenselijk. 

Happy City is uiteraard een verzinsel, een fictie. De spanning tussen recht en 
technologie die het blootlegt echter niet. Het idee dat data-gedreven technolo-
gie binnen de huidige kaders kan worden ingepast, dat de huidige interpretatie 
van deze juridische grondbeginselen kan worden behouden en tegelijkertijd de 
technologische ontwikkelingen kunnen worden omarmd is wellicht het echte 
sprookje. Een gevaarlijke fictie aangezien het ons doet geloven dat de democra-

101 Raymond Kok in: Van der Sloot & Van Schendel 2019. 
102 Rohlf 2020. 
103 <www.youtube.com/watch?v=0cBJBj_tbHM>. 
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tische en grondwettelijke waarborgen nog steeds operationeel zijn wanneer 
data-gedreven technologie onze maatschappelijke en sociale infrastructuur be-
paalt. Gevaarlijk ook omdat onderschat wordt hoe verleidelijk en vaak kinder-
lijk eenvoudig het is om die nieuwe diensten en data-gedreven snufjes in ons 
leven toe te laten. Door technologie zo klantvriendelijk en frictieloos mogelijk 
te ontwerpen en in te zetten, zijn er maar weinig prikkels bij de gemiddelde 
burger om hier kritisch naar te kijken, laat staan tegen te protesteren. 

De Happy City is ons voorportaal. Wie de vruchten van algoritmische besluit-
vorming wil plukken, zal moeten aanvaarden dat de klassieke, beschermde 
gronden niet afdoende zijn aangezien op basis van ogenschijnlijk onschuldige 
datapunten (wat maakt het uit dat mijn auto rood is?), toch groepen van mensen 
worden gecategoriseerd en anders behandeld. Dit wringt met non-discri- 
minatie en een focus op individuele rechten. Wie het belangrijk vindt vroegtij-
dig en proactief criminaliteit op te sporen en zelfs te voorkomen, zal moeten 
toelaten dat er en masse data worden verzameld en zich meer moeten richten 
op de waarborgen voor het gebruik daarvan. De complexiteit van de technolo-
gie en hyperconnectiviteit van bedrijven, overheden en burgers maakt dat het 
bovendien steeds moeilijker wordt om eigenstandig controle of overzicht te 
houden. Vertrouwen wordt cruciaal, maar zijn we daarin niet nu al te blind? 

Dit preadvies heeft door de beperkingen in omvang en tijd slechts een aantal 
rechtsstatelijke beginselen kunnen bespreken. Ware tijd en ruimte relatiever 
geweest dan zou van vrijwel alle artikelen in de huidige grondwet kunnen wor-den 
getoond hoe die op gespannen voet staan met een algrotimische en data- 
gedreven samenleving. Landsgrenzen en nationaliteit zijn steeds minder van 
belang, pogingen tot data nationalism ten spijt.104 De meeste uitingen worden 
momenteel reeds op private platforms van commerciële Amerikaanse bedrij-
ven gedaan, waardoor weliswaar niet de overheid, maar bedrijven uitingen 
kunnen blokkeren, het analoge huisrecht is van steeds minder belang,105 het li-
chaam en de geest kan reeds worden binnengetreden door digitale tech- 
nieken,106 met metadata kunnen doorgaans meer informatie worden gegene-
reerd dan door middel van data over de inhoud van privécommunicatie, algo-
ritmes kunnen door hun dynamische karakter regels afdwingen die pas later een 
wettelijke basis krijgen, etc. 

104 Chander & Uyên 2014. Kuner 2014. Bagchi & Kapilavai 2018. 
105 Koops 2018. 
106 <https://www.politico.eu/article/machines-brain-neurotechnology-neuroscience-pri- vacy-

neurorights-protection/>. 
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Dit preadvies formuleert een aantal mogelijkheden voor een rechtsstelsel dat 
past bij de geschetste data-gedreven realiteit. Dit is een gedachtenexercitie met 
als doel om los te komen van de idee-fixe dat we op dezelfde voet door kunnen 
gaan met het ogenschijnlijk inpassen van technologische innovaties die inherent 
haaks staan op fundamentele rechtsbeginselen. Het is geen pleidooi om de 
geschetste mogelijkheden integraal in te voeren. Eerder hoopt dit preadvies een 
nieuw startpunt te bieden voor hoe onze data-gedreven 21ste eeuwse demo-
cratische rechtsstaat er uit dient te zien, niet door louter te kijken naar hoe we 
technologie ‘democracy-proof’ kunnen maken, maar hoe we juist de democra-
tische beginselen kunnen herinterpreteren en opnieuw kunnen verankeren in 
een data-gedreven wereld. Als u als lezer meent dat dit niet dient te gaan langs 
de lijnen als geopperd in dit preadvies dan ligt de bal bij u: hoe dan wel? 
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