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Electronisch schaduwparlement 
Gedurende het laatste jaar" lijkt de discussie over de noodza

kelijke vernieuwing van de democratie weer nieuwe impulsen 
te hebben gekregen. Een bijlage van de Economist (21-12-

1996) geeft een heüzame internationale dimensie aan dit 

debat. De huidige, goeddeels 1ge eeuwse, representatieve 

democratie moeten we zien als een begin~ Dankzij de elek

tronische media kan het besluitvormingssysteem nu uitgroei

en tot een volledige directe democratie, betoogt het blad. 

De argumentat"ie berust op het aangeven van de tekorten van het huidige systeem en de 
behoefte aan een nieuw systeem. We hebben nu een parttime democratie. Eens in de vier 
jaar een vertegenwoordiger kiezen is tot daar aan toe als er gekozen moet worden tussen 
kandidaten die zich opvallend onderscheiden qua ideologische achtergrond. Maar nu de 
agenda's van de politieke stromingen nog maar marginaal verschillen lijkt het systeem 
meer op een situatie waarin je eens per vier jaar in een half uur je boodschappen in de 
supermarkt moet doen. Het is een pure gok of je met de beste producten thuis komt. 
Bovendien, welke garantie heb je dat de door jou gekozen kandidaat in al die onderwer
pen waarvan de voors en tegens zich pas langzaam openbaren de jou welgevallige beslis
singen zal nemen. 
Een nieuw systeem van regelrechte stemming over tal van onderwerpen maakt ook meer 
kans nu de kloof in opleidingsniveau en de mogelijkheid zich te informeren tussen de poli
ticus en zijn achterban grotendeels is weggevallen. Ook zo kort weergegeven vind ik het 
pleidooi voor de noodzaak van een verdere groei van het democratische systeem overtui
gend. De oplossingen die worden voorgesteld zijn referenda - waarvoor naar Zwitserland 
wordt verwezen - en elektronische stemsystemen. Ze overtuigen mij veel minder. Ik zie veel 
bezwaren. 
Allereerst het risico van versnippering van besluitvorming. De agenda van het overheids
bestuur kenmerkt zich door complexe en veelzijdige vraagstukken. Besluiten over sociale 
zekerheid, de economie, het milieu, de infrastructuur e.d. zijn niet dan op een kunstmati
ge wijze in een voor-tegen schema te persen. Ook waar het parlement tot stemming over
gaat is het eigenlijke politieke werk meestal in eerdere fasen van probleemformulering en 
oplossingen zoeken gedaan. Daarbij is ook van belang, dat bij het opdelen van het hele 
beleid in ja-nee besluiten, de samenhang op hoofdlijnen uit het zicht verdwijnt; zeker als 
de besluiten elkaar opvolgen in de tijd. 
Een tweede bezwaar is gelegen in de zorg dat directe democratische besluitvorming geen 
garantie biedt voor de rechten van kwetsbare minderheden. 
Het is dus niet zonder risico's om drastische ingrepen te doen in het bestaande systeem van 
publieke besluitvorming. Ik trek er de conclusie uit dat we zitten te springen om verder
gaande democratisering, maar dat we niet weten wat de gewenste vorm wel kan zijn. Veel 
van de in de discussie naar voren geschoven argumenten zouden op hun relevantie onder
zocht kunnen worden als het mogelijk zou zijn te experimenteren met zo iets wezenlijks als 
een (legitieme) besluitvormingsstructuur. Daarom pleit ik voor een experiment met direc
te democratie via een elektronisch schaduwparlement. Parallel aan de huidige parlemen
taire besluitvorming worden er periodiek onderwerpen ter stemming voorgelegd aan de 
"elektronische" kiezers. Iedereen die over een op Internet aangesloten computer beschikt 
kan er aan meedoen. 
Het hele systeem wordt beheerd door een breed samengestelde stuurgroep die niet alleen 
de onderwerpen selecteert en de vragen formuleert, maar ook onderzoek doet naar de 
resultaten: wie en op welke wijze er kiezen, waardoor men zich laat beïnvloeden, welke 
diverse vraagvormen er denkbaar zijn en wat hun voor en nadelen zijn, en hoe onderwerp, 
gehanteerde vraagvorm, en kiezer elkaar beïnvloeden. 
Zo'n experiment lijkt me haalbaar en ook nodig om de mogelijkheden en beperkingen van 
elektronische referenda te verkennen. De discussie komt daarmee uit het vrijblijvend ver
zamelen van argumenten, want er gebeurt eindelijk iets .• 
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