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De burger als 
vierde macht? 

Door Lenka Hora Adema 

I
nde memorie van toelichting op de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
staat dat het bestuur verplicht is 

'om rekening te houden met de belangen 
en zienswijzen van de burger, waar dat 
verenigbaar is met de taak van het be
stuur om het algemeen belang te beharti
gen' (1). Een interessante passage, met 
name nu het bestuur een deel van het 
wetgevingsproces dat voorheen uitslui
tend aan de wetgever was toebedeeld, op 
zich genomen lijkt te hebben. 
Met het oog op deze ontwikkeling werpt 
de hoogleraar staatsrecht Witteveen de 
vraag op of in het spel der machten de af
genomen rol van de volksvertegenwoordi
ging moet worden gecompenseerd door 
verdergaande rechterlijke toetsing van 
het bestuur (2). Daaraan voorafgaand zou 
ik eerst nog een andere vraag aan de orde 
willen stellen: als de relatie tussen burger 
en bestuur in sterke mate wederkerig 
wordt, kan zo'n relatie dan niet de gedeel
telijk weggevallen rol van de volksverte-

Volgens de /dassieke 
opvatting nwet de scheiding 

der machten zorg dragen 
voor een machtsevenwicht 

waarin de burgerlijke 
vrijheid is gewaarborgd. 
De laatste jaren hebben 

er echter nogal wat 
verschuivingen opgetreden 
in de machtsverhoudingen. 

ingaan op de verhouding tussen de wetge
ver en de rechter, waarna ik in grote lij
nen de ontwikkeling van het bestuur in de 
afgelopen twee eeuwen zal schetsen. Tot 
slot zal ik de vraag behandelen of het idee 
van de wederkerige rechtsbetrekking tus
sen burger en bestuur er mogelijk toe kan 
leiden dat de burger zich ontwikkelt tot -
wat ik noem - een 'vierde macht'. 

Het maatschappelijk contract 

In de 18e eeuw werden verschillende con
tracttheorieën uitgedacht. Zo'n theorie 
moest een rechtvaardiging van de opko
mende en groeiende staatsmacht geven. 
De rechtvaardiging zou erin bestaan dat 
burgers zelf vanuit een welbegrepen be
lang met het bestaan van de staat hebben 
ingestemd. 

In dit artikel onderzoekt 
Hora Adema de nwgelijkheld 

van de opkomst van de 
burger als nieuwe macht 

op basis van wederkerigheid 
in het bestuursrecht. 

Over de reden van deze instemming lopen 
de meningen onder contracttheoretici uit
een, evenals over hoeveel er aan de staat 

genwoordiging compenseren? Hierbij kan 
de burger eventueel de rechter te hulp roepen; tenslotte kan een 
rechter niet zelf een zaak aanhangig maken. Alleen al de moge
lijkheid dat een burger of een groep van burgers naar de rechter 
kan stappen, zal de besluitvorming van het bestuur kunnen beïn
vloeden, in die zin dat het bestuur bij de totstandkoming van een 
besluit van meet af aan rekening houdt met de belangen van de 
burger zoals hij die zelf percipieert. 
Als het klopt dat de relatie tussen burger en bestuur een dergelij
ke functie kan vervullen, hoe verhoudt zich dit dan tot het denk
model van het maatschappelijk contract en de leer van de trias 
politica? Is het louter denken vanuit deze kaders achterhaald? 
In een poging een antwoord te vinden op de hier gestelde vragen, 
zal ik eerst kort stilstaan bij het denkmodel van het maatschap
pelijk contract en de leer van de trias politica. Vervolgens wil ik 
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zou moeten worden overgelaten. Rous
seau (18e eeuw) ging hierin vrij ver en 

was van mening dat bij een sociaal contract iedereen werd geacht 
zijn gehele macht, al zijn goederen en zijn volledige vrijheid aan 
de staat over te dragen. Locke (eind 17e eeuw) kwam met het 
concept van een liberale staat en ging er vanuit dat alle staatsge
zag op delegatie berust, afkomstig van de burgers. Om te voorko
men dat de staat haar bevoegdheden zou misbruiken, stelde 
Locke een aantal 'constitutionele' voorwaarden. Een van die voor
waarden is de scheiding der machten. Zo mag de uitvoerende 
macht bijvoorbeeld niets doen waartoe niet uitdrukkelijk door de 
wetgevende macht bevoegdheid is verleend. Overschrijdt de staat 
de haar opgelegde grenzen dan verliest zij haar gezag (3). 
De kern van het denkmodel van het maatschappelijk contract is 
volgens Hirsch Ballin dat burgers alleen gebonden zijn aan be
sluitvorming van de overheid als die zijn plicht tot effectieve be-

(2) Wiueveen, W.J. , Van wetstoepassillg naar beulIIgeuafweging? p. 17. 
Uit: Fral!kel! , A.A. en E.P.M. Joosen (red.) , Wederkerige rechtsbetrekkil" 
geil, belal!genajivegillg door de rechter, Verslag van de achtste themamid
dlLg van de Juristenverenigillg voor Afgestudeerden in Tilburg, JVV AT, op 
30 oktober 1992, Kon. Vennunde HV, Lelystad 1993. 
(3) MlLris , C. W. en F.C.L.M. JlLcobs (red.) , Recht orde en vrijheid, een his
torische illieillillg in de rechtsfilosofie, p. 145-148, Wolters-Noordhoff HV 
Gronillgen 1991. 
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scherming van recht en vrijheid nakomt en bovendien zelf aan dit 
recht is gebonden (1). 

De wederkerige rechtsbetrekking tussen burger en bestuur, zoals 
die in de in de inleiding genoemde memorie van toelichting op de 
Awb wordt geschetst, zou af kunnen doen aan de door contract
theoretici beschreven contractgedachte. Deze veronderstelt im

mers dat de burger slechts eenmaal een contract sluit en zich ver
volgens dient te onderwerpen aan de overheid. De wetgever 
wordt geacht belangenafwegingen te maken en besluiten vast te 

leggen in wetten. Het is aan het bestuur om dit uit te voeren. De 
burger heeft te aanvaarden wat het bestuur doet zolang deze zich 
aan de wet houdt. Het lijkt niet te passen in een dergelijke theo
rie om als bestuur een dialoog te hebben met de burger, laat 
staan om de burger of een groep van burgers als onderhande
lingspartner te beschouwen. 
Wederkerigheid kan echter ook als de kern van de contracttheo
rieën worden gezien, zodat de wederkerige rechtsbetrekking tus
sen burger en bestuur in het verlengde ligt van de contractge
dachte. Een contract impliceert immers altijd enigerlei vorm van 
wederkerigheid. 

De leer van de trias politica 

In de leer van de trias politica, zoals door Montesquieu in zijn 'De 
l'esprit des lois' in 1748 uiteengezet, is de overheidsmacht over 
drie organen verdeeld: de wetgever, het bestuur en de rechter. 
Hoewel de trias politica al bij onze eerste Grondwet in 1814 niet 
strikt is doorgevoerd, heeft de theorie van Montesquieu een enor
me invloed op onze staatsorganisatie gehad. In elk geval was de 
doelstelling die de makers van de Grondwet van 1814 voor ogen 
hadden dezelfde als die van Montesquieu toen hij zijn triasleer 
bedacht: de verzekering en de bescherming van de burgerlijke 
vrijheid. 
In onze Grondwet van 1814 werd deze vrijheid gewaarborgd door 
slechts de wetgever de bevoegdheid te geven algemene regels te 
scheppen waaraan de uitvoerende macht en de rechterlijke macht 

waren gebonden. De volksvertegenwoordiging maakte deel uit 
van de wetgevende macht waardoor de algemene regels democra
tisch tot stand zouden komen. Overigens moet men bedenken dat 
tot het begin van deze eeuw de wet als uiting van de algemene 

wil in ieder geval onvolkomen was doordat slechts de belangen 
van een beperkte groep - het algemeen kiesrecht bestond nog niet 
- er direct in werden gepresenteerd. 

Wetgever en rechter 

Sinds de Grondwet van 1814 hebben rechter en wetgever zich 
langzaam, maar niet zonder slag of stoot, onttrokken aan het 
beeld dat de makers van de Grondwet toentertijd voor ogen had 
gestaan. Zo is de rechter allang geen wetstoepasser meer. Lang
zaam maar zeker heeft de rechter zich ontwikkeld tot 'zelfstandig 
orgaan van de rechtsorde' (2). De administratieve rechtspraak is 
enorm uitgebreid en sinds de Awb heeft de burger een nog ruime
re mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen be-

(1) Hirsch BaUin, E.M.H., Wederkerig bestuursrecht, Rechtsgeleerd maga
zijn Themis 1989, aflevering 1 p.4. 
(2) Hirsch BaUin, E.M.H., De plaats van de Hoge Raad in het huidige 
staatsbestel, Rechtstaat en beleid, Zwolle 1991. 
(3) zie noot 2 pagina 27 

sluiten van de overheid. Witteveen wil zelfs zover gaan dat hij 
voorstelt om de rechter een plaats toe te kennen als democratisch 

politiek orgaan (3). 
Het is niet voor niets dat de rechter meer ruimte is gaan inne
men. De wetgever is eenvoudigweg niet in staat alles te regelen 
en het is bovendien zijn lot altijd achter de maatschappelijke ont
wikkelingen aan te hollen. Daarbij is de maatschappij steeds plu
riformer en dynamischer geworden. Er zijn soms onderwerpen, 
zoals bepaalde euthanasie-vraagstukken, die zo gevoelig liggen 
dat de wetgever niet tot een compromis kan komen en de regeling 
ervan overlaat aan de rechter. Ook wordt er steeds meer bepaald 
op internationaal niveau. De in vroegere tijden minder gecompli
ceerde bemiddeling tussen het particuliere en het algemene be
lang is weggevallen (4). 

Het moge duidelijk zijn dat de wetgever in de huidige maatschap· 
pij niet meer de enige is die politieke beslissingen neemt. Ook de 
rechter draagt zijn steentje bij en kan daarmee worden be
schouwd als een zelfstandig politiek orgaan binnen de rechtsorde. 
Maar kan ook het bestuur meedingen naar deze titel? 

Het bestuur: van uitvoerende macht naar 
zelfstandig orgaan 

Volgens de beschrijving van het bestuur in de eerder genoemde 
memorie van toelichting, was er een tijd waarin de titel van uit
voerende macht, in klassieke zin, nog recht deed aan het bestuur. 
Het bestuur had tot taak om de op democratische wijze tot stand 
gekomen wetten uit te voeren en daarvoor verantwoording af te 
leggen aan de volksvertegenwoordiging. De burger wist zich be
schermd tegen onjuiste bestuurshandelingen doordat het bestuur 
was gebonden aan de wet. De politieke verantwoordingsplicht 
voor bestuurshandelingen moest zorgen voor een juist gebruik 
van de aan het bestuur toegekende beleidsvrijheid. 
Het bestuur kon zich ten opzichte van de burger als boven de bur
ger gestelde overheid presenteren. Als het bestuursoptreden de 
toets aan de wet kon doorstaan en het niet door de volksvertegen
woordiging werd veroordeeld dan had de burger het in beginsel 
maar te aanvaarden. Er was geen plaats voor een inbreng van de 
burger bij de beslissing over beschikkingen die hem in het bijzon
der aangingen (5). 

Het moderne bestuur is niet meer te typeren als de overheid die 
over de burger beslist zonder met diens zienswijze rekening te 
houden. Weliswaar is het bestuur in de eerste plaats gebonden 
aan de regels van de wetgever en aan de resultaten van de poli
tieke besluitvorming, maar binnen die grenzen moet het ook re
kening houden met de belangen van de bij de besluitvorming be
trokken burger zoals hij dat zelf ziet. De verandering die het be
stuur heeft ondergaan in zijn relatie tot de burger, is mijns in
ziens een gevolg van de onmogelijkheid om het bestuur als louter 
uitvoerend orgaan van de wetgever te laten functioneren. Het zou 
afbreuk doen aan ons democratisch bestel als het bestuur zich 
zou blijven opstellen als de zich boven de burger geplaatste over
heid. In het belang van de democratie ligt het dan ook voor de 
hand dat het bestuur meer rekening houdt met de belangen van 

(4) Vlies , van der, J., De geslotenheid van het openbaar bestlUtr, p. 120-
121. Uu: C. de fries en K. Schuyt (red.), De open samenleving en haar 
vrienden, in discussie met Jan Glastra van Loon, Uitgeverij Boom, Amster
dam 1995. 
(5) TK 1988-89,21221, nr. 3 
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de burger zeker naarmate hij meer van het wetgevingsproces op 
zich neemt. 
De memorie van toelichting bij de Awb vermeldt dat de relatie 
tussen burger en bestuur is aaI). te merken als een wederkerige 
rechtsbetrekking. Deze benadering vindt volgens de toelichting 
haar basis in de huidige jurisprudentie en in moderne wetgeving. 
Dat wil zeggen dat zowel de rechter als de wetgever de ontwikke· 
ling, die de verhouding tussen burger en bestuur heeft doorge· 
maakt, hebben gestimuleerd en op z'n minst geaccepteerd. 

De burger als vierde macht? 

Volgens de hoogleraar bestuursrecht Van der Vlies 
is de organisatie van burgers essentieel voor de con· 

ten beter in staat is om bepaalde belangen te regelen dan de wet· 
gever . de belangen die door groepen worden aangedragen bij de 
besluitvorming betrekken. In de huidige situatie is het immers zo 
dat het bestuur hierin beperkt wordt door wettelijke voorschriften 
die soms niet goed aansluiten bij de werkelijkheid waarmee het 
bestuur zich geconfronteerd ziet. 
Witteveen ziet voor de rechter een grote taak weggelegd om het 
bestuur te controleren. Mijns inziens is de rechter ook een belang· 
rijk 'wapen' voor burgers om sterker te staan ten opzichte van het 
bestuur. De rechter zal in elk geval de belangen van burgers mee· 
wegen in zijn beslissing. Met dit in het achterhoofd zal het be· 
stuur voortaan dan ook hopelijk niet nalaten belangen van bur· 

gers mee te laten wegen bij de besluitvorming. 
Andere middelen kunnen ook een dergelijk effect 

trole op het bestuur. Burgers verenigen zich steeds 
vaker rond een bepaald belang. Van der Vlies stelt 
dat het bestuur veelvuldig wordt geconfronteerd 
met de verontwaardiging over geschonden belangen 
van burgers, in tegenstelling tot het parlement dat 
ver van de bevolking verwijderd is komen te staan. 
Het bestuur weet daardoor beter wat er leeft onder 
de burgers dan de volksvertegenwoordigers. 
Uiteraard moet men met een dergelijke constate· 
ring voorzichtig omgaan. Het zal een belangrijke 

De organisatie 
van burgers 
is essentieel 

voor de 
controle op 
het bestuur 

hebben. Zo zou bijvoorbeeld het instellen van een 
correctief referendum ertoe kunnen leiden dat het 
bestuur meer contact houdt met de burger tijdens de 
totstandkomingsprocedures van besluiten. Het be· 
stuur dient voor zijn beslissingen het draagvlak te 
vinden en om dat te bereiken zal hij de burgers moe· 
ten informeren. Op die manier kan een referendum 
de werking krijgen van de befaamde stok achter de 
deur. 

taak van de overheid worden om ervoor zorg te dra· 
gen dat alle belangen zichtbaar worden en blijven opdat het voor· 
bij gaan aan minder expliciet geformuleerde belangen zoveel mo· 
gelijk wordt voorkomen. Deze eis van evenwichtigheid zou er zelfs 
toe kunnen leiden dat het bestuur het oprichten van groepen voor 
de behartiging van bepaalde belangen moet stimuleren. Voor de 
rechter is in dit verband ook een belangrijke rol weggelegd. Hij zal 
soms de ogen en oren van het bestuur moeten zijn. 
Daarnaast is het van belang dat de staat zorgt voor een betere toe· 
gang tot het openbaar bestuur, zowel in de beleidsvoorbereiding 
als bij de controle op de uitvoering van het beleid. Deze vinden nu 
tot op zekere hoogte in beslotenheid plaats. Het in zichzelf geslo· 
ten zijn van het openbaar bestuur leidt ertoe dat groepen in de sa· 
menleving, die zich rond een bepaald belang hebben verenigd, 
over onvoldoende informatie beschikken om tot een systematische 
controle van het beleid te kunnen komen. 
Wanneer de overheid deze groepen burgers meer actief zou be· 
trekken bij het voeren van beleid en bij de controle op de uitvoe· 
ring daarvan, dan zou de controle op het bestuur systematischer 
kunnen plaatsvinden. De kwaliteit van het bestuur zou er op voor· 
uit kunnen gaan omdat genoemde groepen vaak over een enorme 
deskundigheid beschikken met betrekking tot het door hen naar 
voren gebrachte belang en het bestuur kan daar zijn voordeel mee 
doen . 
De eerdergenoemde memorie van toelichting, die de huidige ont· 
wikkeling van het bestuur weergeeft, laat mijns inziens zien dat 
er een weg is ingeslagen die ruimte vrijmaakt voor het bestuur om 
zodanig te functioneren dat de vrijheid van burgers redelijk wordt 
gewaarborgd. De wederkerige rechtsbetrekking kan worden ge· 
zien als het begin van een ontwikkeling waarin de burger als con· 
trolerende macht ten opzichte van het bestuur gaat functioneren. 
Uiteindelijk zal dit, naar ik hoop, leiden tot een verdeling van be· 
voegdheid tot regelgeving tussen wetgever en bestuur die meer 
aansluit bij de moderne, hoogst gecompliceerde pluriforme samen· 
leving. Op deze manier kan het bestuur · dat in sommige opzich· 

Witteveen meent dat de leer van de trias politica nog 
niet heeft afgedaan. Volgens hem is van een strikte machtenschei· 
ding nooit sprake geweest. Bij het maken van wetgeving is behal· 
ve het parlement immers ook altijd de regering betrokken. Vol· 
gens Witteveen wordt de Nederlandse variant van de trias politica 
meer gekenmerkt door het streven de machten in de staat door on· 
derlinge controle met elkaar in evenwicht te brengen, dan door het 
streven hun werkzaamheden strikt te scheiden. Witteveen meent 
dat ook Montesquieu uiteindelijk voorop stelde dat de machten el· 
kaar in evenwicht zouden houden. De machten komen immers 
met elkaar in conflict en dan ontstaat een dynamiek waarbij de 
machten rekening met elkaar zullen moeten houden. Dat is de 
waarborg tegen tirannieke machtsuItoefening. Om in de huidige 
tijd een democratisch evenwicht tussen de drie machten te bewa· 
ren, is de rol van de burger onmisbaar. Dit doet echter niet af aan 
de leer van trias politica en overigens ook niet aan de contractge· 
dachte. 

Conclusie 

Als de ontwikkeling doorzet in de hier geschetste richting, worden 
de burgers dan een vierde macht? Ja en nee. Ja, omdat zij zorgen 
dat er een machtsevenwicht wordt gehandhaafd. Nee, omdat het 
altijd individuele burgers blijven of individuele burgers die zich 
om een bepaald belang hebben gegroepeerd. Hoe groot en machtig 
een belangengroep ook mag zijn, er is geen belang zo zelfstandig 
dat het los van andere belangen door een groep kan worden ge· 
stuurd. Het is dan ook allerminst mijn bedoeling om ervoor te plei· 
ten dat burgers zichzelf per belang zouden moeten gaan besturen. 
Daarom zou ik ook de contracttheorie en de daarmee gecreëerde 
afstand tussen bestuur en burger willen handhaven. Helaas kan 
de volksvertegenwoording niet alles van de burger overnemen. 
De gang naar de stembus alleen is onvoldoende om een democra· 
tie in stand te houden. • 
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