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Dentocratie~ goed idee 

U w stem heeft ook 15 mei geen invloed gehad. Dat zal trou
wens ook gelden voor toekomstige referenda en burge

meesterverkiezingen. Waarom? De kans dat uw stem D66 aan 
een extra Kamerzetel helpt, is één op 63.000 (aantal kiezers 
gedeeld door aantal zetels). Alleen als uw stem zorgt dat de kies
deler wordt bereikt, krijgt D66 een extra zetel. We hadden onge
veer 40.000 stemmen te veel voor zeven en 20.000 stemmen te 
weinig voor acht zetels. U zult ongeveer 80.000 jaar oud moeten 
worden voor 50% kans dat uw stem voor dat verschil zorgt. 

Toegegeven, letterlijk betekent democratie is dat het volk het 
voor het zeggen heeft en niet dat iedere burger invloed heeft. Wie 
echter ernst wil maken met de suggestie dat een burger in onze 
democratie zeggenschap heeft, zal moeten komen met een ande
re oplossing dan de bestaande keuzemogelijkheden. Want de 
behoefte om gehoord te worden is groot. 
Wie kennis van meer mensen wil benutten, heeft als groot pro
bleem hoe je kunt luisteren naar miljoenen mensen. Een minister 
kan niet met de hele bevolking chatten. Bovendien is het niet 
goed mogelijk om in een chatsessie of vergadering met tien men
sen ieder zijn zegje te laten doen, laat staan met nog meer men
sen. 

Er is een oplossing. Enkele maanden voordat de Tweede Kamer 
een besluit neemt, kan een daarvoor ingestelde overheidsorgani
satie een webpagina openen waar iedere burger argumenten 
voor of tegen kan aanvoeren en problemen kan signaleren. 
Anderen kunnen de argumenten aanvullen of weerleggen. Het 
gaat uitdrukkelijk niet om meningen, maar om argumenten 
waarop meningen stoelen. Alle bijdragen worden één keer opge
nomen ter voorkoming van herhalingen en eindeloze discussie. 
Hierdoor voorkom je ook dat een bepaalde grote groep de discus
sie overstemt. De bijdragen 
hebben een overzichtelijke 
ordening, wat heel belangrijk 
is voor besluitvorming, en dat 
kun je nog verbeteren met een 
techniek van verbergen/zicht
baar maken (zie demo op 
www.democratie-nu.org). 
Aan het einde van de discussie 
hebben politici de beschikking 
over een overzicht van argu
menten en oplossingen en kan 
elke partij vanuit de eigen nor
men en waarden debatteren 
over haar besluit. Maar let op: 
dit nieuwe internetgebruik is 
meer dan een communicatieka
naal waarmee burgers politici 
van informatie voorzien. Bij 
besluiten worden namelijk 
vaak elementaire fouten ge
maakt, en de kans op een aan
tal verkleint hier aanzienlijk. 
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Eén van de fouten is dat er onvoldoende informatie wordt inge
wonnen. In dit voorstel kan elke burger 24 uur per dag, 365 
dagen per jaar argumenten onder de aandacht van poltici bren
gen. Een tweede fout is dat argumenten en oplossingen niet 
openbaar zijn. Een burger heeft momenteel geen mogelijkheid te 
checken wat lobby-clubs politici wijsmaken, daarop te reageren 
of alternatieven aan te dragen. In de nieuw gecreëerde open
baarheid kunnen burgers en media uitspraken van politici tegen 
het licht houden en hun daarop aanspreken. 
Ook bij besluitvorming worden elementaire fouten gemaakt. 
Allereerst doordat er geen overzicht is van alle feiten, argumen
ten en oplossingen. De overheidsorganisatie verzamelt en ordent 
de bijdragen. Ten tweede door afwijzing van een voorstel vanwe
ge één nadeel, wat waarschijnlijk een van de meest gemaakte 
fouten is. Het gaat erom of de som van voor- en nadelen beter uit
pakt dan de bestaande situatie. Ten derde doordat men niet 
nadenkt over oplossingen voor de nadelen van een voorstel. Elke 
burger kan hiervoor een bijdrage leveren. Ten vierde door de aan
dacht te verleggen naar degene die het argument naar voren 
brengt. Hier gaat het er niet om wie het zegt, maar of het argu
ment klopt. Bijdragen van burgers worden daarom anoniem 
opgenomen. Ten vijfde tegelijk aanklager en rechter spelen, wat 
in de rechtsspraak niet kan, maar in de politiek maar al te vaak 
gebeurt. In het voorstel zijn de burgers aanklager of advocaat, en 
politici de rechter. Tenslotte onvermogen of onwil om van een 
ingenomen standpunt af te stappen vanwege vermeende zwak
heid, draaikonterij, in plaats van kracht. Maar daar zijn geen 
argumenten meer voor. Via internet kunnen burgers dus inhou
delijk invloed gaan uitoefenen op de besluitvorming, zonder dat 
er grondwetswijzigingen voor nodig zijn. Democratie, dat is een 
goed idee!+ 
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