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Democratie en rechtsstaat 

op nieuw spoor 

DR. SOPHIE VAN BI]STERVELD 

De klassieke vormgeving van de democratische rechtsstaat was doeltreffend 

voor de normering van de ldassieke nationale staat. Zij was gericht op het 

brandpunt van de publieke besluitvorming - 'Den Haag' - en de taakverdeling 

tussen parlement, regering en rechtspraak (de klassieke Trias Politica) vormde 

lange tijd een belangrijke garantie voor de realisering van fundamentele waar

den van die democratische rechtsstaat. Voor de complexe samenleving van te

genwoordig is dat niet meer vanzelfsprekend. Veel besluitvorming vindt buiten 

Den Haag plaats (denk alleen maar aan internationalisering) en nieuwe hybride 

besluitvormingswijzen - zoals interactief bestuur - komen op. 'De ziel gaat ech

ter te paard': in de beeldvorming over het openbaar bestuur speelt het traditio

nele beeld van 'de trias' nog een overheersende rol. Ook bij veel voorstellen tot 

staatsrechtelijke vernieuwing is dat het geval. Staatsrechtelijke vernieuwing, 

het zoeken naar nieuwe vormen voor traditionele waarden van de democrati

sche rechtsstaat, zal zich volgens Van Bijsterveld echter vooral bezig moeten 

houden met het bieden van nieuwe oriëntatiepunten voor moderne besluitvor

mingsprocessen. Begrippen als 'transparantie' 'dialoog' en 'responsiviteit', 'fair 

play' en 'accountabilty' kunnen een wezenlijke functie vervullen om de publie

ke besluitvorming te normeren, juist daar waar de reikwijdte van de klassieke 

instellingen als parlement en regering te kort schiet. Een mooi voorbeeld op 

Europees niveau van geslaagde constitutionele vernieuwing is volgens 

Van Bijsterveld te vinden in het zogenaamde conventiemodel van de EU. 

Ideaal en werl<elijlrneid 

'In England the Ministers who are the head ofthe several departments ofthe State, are liable 

any day and every day to defend themselves in Parliament; in order to do this, they must be 

minutely acquainted with all the details ofthe business oftheir offices, and the only way of be

ing constantly armed with such information is to conduct and direct those details themselves.' 

Deze uitspraak van Lord Palmerston in een brief aan Koningin Victoria van 25 fe

bruari 18381 appelleert als geen andere aan een klassiek ideaal van de democrati

sche rechtsstaat. Het citaat verbeeldt helder de overwinning van het parlement op 

de regering: de koning blijft weliswaar onschendbaar, maar de ministers zijn ver

antwoordelijk. Het parlement heeft greep op de regering en via het beginsel van 
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de ministeriële verantwoordelijkheid wordt de minister gedwongen zijn departe

ment onder controle te houden: hij geeft er leiding aan, weet wat er gebeurt, kan 

het bijsturen. Het parlement vertegenwoordigt de wil van de burger; via verkiezin

gen is de burger heer en meester over het overheidsbeleid. Gecombineerd met an

dere beginselen van de democratische rechtsstaat, zoals machtenscheiding, het 

legaliteitsbeginsel en bescherming van de fundamentele rechten van de burger is 

zo een prachtig, coherent, consistent, in zichzelf besloten, systeem gecreëerd dat 

op een sublieme manier uitdrukking geeft aan de basiswaarden voor het functio

neren van het openbaar bestuur. De idealen van beperking van de overheidsmacht 

en van zeggenschap van de burger over de uitoefening van de overheidsmacht 

hebben een overzichtelijke en eenduidige vorm gevonden die bij uitstek geschikt 

is om te functioneren in de vertrouwde natiestaat. De 'democratisering van het 

parlement' door gestage uitbreiding van de kring van de stemgerechtigde burgers 

maakte verder dat het parlement tot de spil van de machinerie werd om de wen

sen van de burger door overheidsbeleid te verzilveren. 

Weinigen van ons zullen moeite hebben om het citaat van Lord Palmerston voor 

de huidige tijd als achterhaald en onrealistisch afte doen. Het ademt de sfeer van 

de 19de eeuw. In een tijd waarin departementen niet veel groter waren dan een 

bescheiden gemeentehuis nu en een minister aan het eind van de middag met 

een schaars gevulde aktetas weer huiswaarts kon keren, is het citaat goed te plaat

sen. De werkelijkheid van alledag is nu wel even anders. Geen enkele minister, 

parlementariër of burger zal moeite hebben dit te erkennen. Het merkwaardige is 

echter dat in de politieke werkelijkheid van alledag én in de perceptie van burger 

en media het beeld is blijven hangen en dat het nog steeds een sterke invloed 

heeft op de verwachtingen die wij van het openbaar bestuur hebben, zowel wat de 

inhoud daarvan betreft als de procedures die daarvoor gevolgd moeten worden. 

De kloof die daardoor ontstaat tussen ideaal en werkelijkheid kan zo gemakkelijk 

tot desillusie leiden. 

Remedie en diagnose 

Moet de ministeriële verantwoordelijkheid versterkt worden? Moet de Tweede 

Kamer actiever worden in het ter verantwoording roepen van een minister? Moet 

de verantwoordelijkheid van de minister tot hoofdlijnen beperkt worden? Moeten 

(hogere) ambtenaren door de Kamer gehoord kunnen worden? Moeten parlemen

taire minderheden het recht krijgen om enquêtes in te stellen? Wellicht weL De 

discussie over staatsrechtelijke vernieuwingen van deze aard moet in ieder geval 

niet uit de weg gegaan worden. Het zou echter een gemiste kans zijn als de discus

sie over staatsrechtelijke vernieuwing zich alleen tot het al ofniet introduceren 

van dergelijke veranderingen zou beperken. Ook de discussies over het aanvullen 

van ons stelsel met vormen van directe democratie, wijziging van het kiesstelsel 

en andere voorstellen om de positie van de burger op het openbaar bestuur direct 
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of indirect te versterken en zó de werking van ons stelsel van de democratische 

rechtsstaat te versterken zijn belangrijk, maar behoeven een bredere context. 

De verschuivingen die aan de gang zijn noodzaken ons indringend en in de breed

te en de diepte na te denken over de manier waarop wij de waarden van de demo

cratische rechtsstaat overeind kunnen houden; zó, dat zij hun oorspronkelijke 

functie kunnen blijven vervullen. 
De klassieke vormgeving van de democratische rechtsstaat was doeltreffend voor 

de normering van de klassieke nationale staat. Zij was gericht op het brandpunt 

van de publieke besluitvorming -'Den Haag' - met als kern het parlement, de re

gering en de rechter. De besluitvorming zelf was overzichtelijk te karakteriseren 

in termen van wetgeving, bestuur, en rechtspraak. De vormgeving van de demo

cratische rechtsstaat was perfect toegesneden op deze Trias van organen en func

ties en op de onderlinge verhouding daartussen. Anders gezegd, de mechanismen 

van de democratische rechtsstaat waren bij uitstek geschikt om aan de waarden 

van de democratische rechtsstaat vorm te geven. Dit is nu niet meer het geval. 

Ten eerste, de plaats van de instituties van de Trias is in het geheel van beleidsvor

ming veelmeer bescheiden dan onze vertrouwde denkbeelden doen geloven; 

denk bijvoorbeeld eens aan de invloed van toonaangevende adviesorganen of de 

rol van nieuwe instanties als OPTA'S en NMA'S. Wat er ook zij van formeel-juridi

sche bevoegdheden, de prominente aanwezigheid van talloze andere instituties 

verandert op zich al de hele werkelijkheid waarbinnen de Trias functioneert. 

Ten tweede, de klassieke categorieën van wetgeving, bestuur en rechtspraak zijn 

in toenemende mate inadequaat om uitdrukking te geven aan wat er in het open

baar bestuur werkelijk gebeurt. Het denken over staatsrechtelijke vernieuwing zal 

zich daarvan rekenschap moeten geven: er vindt een verschuiving plaats naar an

dere instanties èn waar het om wetgeving en bestuur zelf gaat zijn voorfasen van 

groot belang (onderhandelingen met belangengroepen) en vervolgfasen (de eigen

lijke concretiseringen van de normen en van het beleid) evenzeer. Wie kan nog 

aangeven hoe de besluitvorming rond Schiphol verloopt? Wie heeft zicht op de 

procedures voor het boren in de Waddenzee of de aanleg van de Betuwelijn? 

Welke betekenis hebben democratie en rechtsstaat voor die werkelijkheid? 

Daar komt nog iets bij. Ons geloof in de mogelijkheden van de wet en onze sterke 

oriëntatie op het parlement - natuurlijk vooral op de rechtstreeks verkozen 

Tweede Kamer - zijn mede ingegeven door de hoge verwachtingen die wij er tradi

tioneel van hebben. Ook al weten wij inmiddels - rationeel dus - dat de samenle

ving niet of slechts beperkt 'maakbaar' is en dat de mogelijkheden van de politiek 

in dit opzicht uiterst bescheiden zijn, de echo van het maakbaarheidsgeloof galmt 

nog na. Ook politici - Kamerleden en ministers - gedragen zich regelmatig alsof 

de samenleving eenvoudig te modelleren is én dat daarvoor eenvoudig wetten uit 

te vaardigen zijn. Natuurlijk is dat ook een manier om zich te profileren in de 

richting van de burgers en mag van politici leiderschap verwacht worden, maar 

het in stand houden van dat beeld van politieke maakbaarheid bevordert dat of-
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wel een discrepantie bestaat tussen de verwachtingen van burgers en het waarma

ken daarvan ofwel dat het eenvoudig niet geloofwaardig klinkt en het dus contra-

productiefwerkt. 
Kunnen wij terug? Kunnen wij de Trias weer volledig in ere herstellen en zorgen 

dat openbaar bestuur weer verloopt langs de routes die het klassieke staatsrecht 

daarvoor heeft uitgestippeld? Nee, dat is een illusie. Natuurlijk is het goed de posi

tie van het parlement zoveel mogelijk te versterken en de klassieke verhouding 

tussen regering en parlement zoveel mogelijk in ere te herstellen. Maar de brede

re werkelijkheid kan niet ontkend worden. Staatsrechtelijke vernieuwing kan de 

intrinsieke complexiteit van vraagstukken en van het functioneren van de samen

leving niet negeren. Wat wel kan, en ook moet, is naar manieren zoeken om, gege

ven de werkelijkheid, de grondbeginselen voor het openbaar bestuur ook voor die 

nieuwe werkelijkheid vruchtbaar te maken. 

Centrifugale laachten 

Er is nog een andere reden waarom voor staatsrechtelijke vernieuwing een brede

re context in beschouwing moet worden genomen. 
Het is - ook uit een oogpunt van de burger en van staatsrechtelijke vernieuwing

te smal om alleen te kijken naar de nationale overheid. Aan de ene kant behoren 

verzelfstandigingen en privatiseringen en allerlei hybride vormen van bestuur

kortom: vormen van bestuur waarin overheid en markt samenkomen - tot de re

aliteiten van vandaag. Maar aan de andere kant is ook de internationalisering van 

de publieke besluitvorming, in Europa en in de bredere wereld, een realiteit. Op 

elk van die processen oefent de overheid natuurlijk enige invloed uit en zij is daar

bij op enigerlei wijze betrokken. Niettemin is het resultaat van deze processen in 

ieder geval dat de nationale procedures van besluitvorming en de invloed van 

deze besluitvorming hun centrale plaats verliezen. Dat maakt de mechanismen 

van de klassieke democratische rechtsstaat niet overbodig, maar het relativeert 

wel hun plaats. 
Maar waar blijft dan onze democratische rechtsstaat? Als de waarden van demo-

cratie (participatie van de burger in de uitoefening van de overheidsmacht) en 

rechtsstaat (beperking van de overheidsmacht) zo belangrijk zijn dat zij de pijlers 

vormen van de inrichting van het staatsbestel, hoe kunnen wij dan zorgen dat die 

waarden ook betekenis hebben voor al die nieuwe wijzen waarop publieke besluit

vorming plaatsvindt en voor de nieuwe plaatsen waar die besluitvorming plaats-

vindt? 

Vernieuwing 

Om deze laatste vragen te beantwoorden is het om te beginnen van belang dat wij 

ons realiseren dat de parlementaire democratie, ministeriële verantwoordelijk-
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heid, machtenscheiding en heerschappij van de wet zo belangrijk zijn omdat zij, 

zoals wij hebben gezien, waarborgen beogen te bieden voor participatie in de be

sluitvorming en voor beperking van de overheidsmacht. Het voert in dit bestek te 

ver om dit verder te beargumenteren, maar wij zien dat er op het ogenblik alter

natieve, grotendeels nieuwe noties aan het opkomen zijn die ook een wezenlijke 

fi.mctie kunnen vervullen om de publieke besluitvorming te normeren, juist daar 

waar de reikwijdte van de klassieke instellingen als parlement en regering te kort 

schiet. 
Zo is het inmiddels gevleugelde begrip 'transparantie' niet alleen een modieuze 

term, maar blijkt bij nadere beschouwing dat 'transparantie' van besluitvor

mingsprocessen juist een cruciale betekenis heeft daar waar het beginsel van de 

heerschappij van de wet (het legaliteitsbeginsel) zijn functie verliest, bijvoorbeeld 

doordat de eigenlijke besluitvorming voorafgaand aan de formele besluitvorming 

plaatsvindt of juist wanneer in een later stadium normen moeten worden gecon

cretiseerd. Zoals de wet en de voorgeschreven procedures voor de totstandkoming 

ervan rechtszekerheid, voorspelbaarheid, en kenbaarheid bevorderen, kan trans

parantie vergelijkbare fi.mcties in 'nieuwe' besluitvormingsprocessen vervullen. 

Er is ook heel wat gewonnen wanneer bij complexe besluitvormingsprocessen 

(denk aan grote infrastructurele projecten) inzichtelijk wordt hoe de besluitvor

ming nu eigenlijk verloopt. 
Op vergelijkbare wijze kunnen de begrippen 'dialoog' en 'responsiviteit' als nieu

we beginselen een aanvulling op die van de parlementaire democratie bieden 

daar waar parlementaire democratie niet aanwezig is. Zo valt te denken aan de 

consultatie van bijvoorbeeld NGO'S ('civil society') door internationale organisa

ties. 
In plaats van ons exclusief te richten op ministeriële verantwoordelijkheid, vereist 

de effectieve vormgeving van verantwoordingsrelaties op nieuwe plekken en tus

sen nieuwe spelers aandacht. Het inmiddels veel gebruikte begrip 'accountability' 

geeft daaraan uitdrukking. Tenslotte, zal het beginsel van machtenscheiding ook 

herijking kunnen vinden in onder meer institutionele 'fair play' waarbij in de pu

blieke besluitvorming de klassieke Trias niet op de voorgrond staat. Dit is bijvoor

beeld van belang voor de inrichting van organisaties die publieke taken uitoefe

nen op enige afstand van de overheid (zelfstandige bestuursorganen) maar ook bij 

het vormgeven van processen van onderhandelend bestuur. 

Staatsrechtelijke vernieuwing zal er óók om moeten gaan om op basis van deze 

herijkte beginselen van democratie en rechtsstaat, handen en voeten te geven aan 

de publieke besluitvorming juist waar die niet (meer) via de traditionele procedu

res of niet meer op de traditionele plaatsen plaatsvindt. 

Dit alles klinkt wellicht nog wat abstract. Een mooi voorbeeld op Europees niveau 

van een - mijns inziens geslaagde - constitutionele vernieuwing is te vinden in 

het zogenaamde 'Conventie'-model van de EU. Dit model is gebruikt voor het op

stellen van een ontwerp voor een Grondwet voor Europa (en eerder, op iets andere 
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wijze, voor het opstellen van het Handvest voor de Grondrechten van de EU). Het is 

een wezenlijke innovatie in de publieke besluitvorming, waarbij ook recht is ge

daan aan de 'herijkte' beginselen van democratie en rechtsstaat. 

Formeel is voor de vaststelling van een Grondwet voor Europa een verdragswijzi

ging nodig. De procedure van verdragswijziging, voorbereid door een 

Intergouvernementele Conferentie (IGC is (nog) niet overboord gezet; dat kon ove

rigens ook niet. Desalniettemin heeft de eigenlijke besluitvorming over de tekst 

van een Europese Grondwet grotendeels plaats gevonden in de Conventie die het 

ontwerp voor een Europese Grondwet heeft opgesteld. 
Deze Conventie had een evenwichtige samenstelling ('fair play'); zij bestond uit 

vertegenwoordigers van nationale regeringen en nationale parlementen, het 

Europese Parlement, de Europese Commissie, alsmede van regeringen en parle

menten van kandidaat-lidstaten alsmede uit een aantal 'waarnemers' (zie 

http://european_convention.eu.int/bienvenue.asp?lang=NL&COntent=). 

Transparantie speelde een belangrijke rol: de organisatie van het gehele proces, 

maar ook de relevante documenten, 'amendementen' en bijdragen 'van buitenaf 

werden bekend gemaakt via Internet. Burgers konden, alofin niet georganiseerd 

verband, bijdragen leveren ('dialoog'). Deze bijdragen werden ook gepubliceerd en 

zo kon het resultaat ook beoordeeld worden, mede in het licht van de bekend ge-

maakte stukken. 
Het is duidelijk dat de klassieke elementen van de democratische rechtsstaat niet 

zo maar van toepassing (kunnen) zijn op een dergelijke Europese besluitvormings

procedure; het was ook duidelijk dat het te vroeg was om de verdragsmethode ge

heel door de 'Conventiemethode' te vervangen. Toch wordt hier een belangrijke 

vernieuwing geboden die uit een oogpunt van democratie en rechtsstaat een ver

betering is ten opzichte van de voordien gevolgde werkwijze en die tegelijk voor 

verdere ontwikkeling vatbaar is. 

Staatsrechtelijke 

vernieuwing zal 

zich misschien 

vooral bezig moe-
ten houden met het Staatsrechtelijke vernieuwing zal zich óók - en misschien vooral- bezig moeten 

bieden van nieuwe houden met het bieden van nieuwe oriëntatiepunten voor moderne besluitvor-

oriëntatiepunten mingsprocessen. Herijking van de beginselen van de democratische rechtsstaat in 

voor moderne de lijn zoals die hierboven is aangegeven biedt ruimte om randvoorwaarden voor 

besluitvormings- die besluitvormingsprocessen te formuleren en om na te denken over de inrich-

processen. ting van nieuwe structuren. Daarbij zal veel van het bestaande overleven, maar te

gelijkertijd zullen cruciale nieuwe accenten gezet worden. 

Dr. S.c.van Bijsterveld is universitair hoofddocent Europees en Internationaal Publiekrecht 

aan de Universiteit van Tilburg. Zij is auteur van The Empty Throne: Democracy and the 

Rule ofLaw in Transition (Utrecht: Lemma 2002,378 pp). 

Noten 
1 Geciteerd in Diana Woodhouse, Ministers and Parliament, Oxford: Clarendon 

Press 1998, p.8. 
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