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D
e probleemstelling 

Hoe groot zijn de gebre
ken in het Nederlandse politieke 
en bestuurlijke systeem? Wie het 
Nederlandse reilen en zeilen ver
gelijkt met de situatie in de ons 
omringende landen krijgt allicht 
de indruk, dat het allemaal nogal 
meevalt. En wie al krantenlezend 

Is tussen parlement en regering 
de band niet veel hechter 

houden. Zouden de geconstateerde 
fouten uit het verleden nu werke
lijk leiden tot fundamentele verbe
teringen in de toekomst? En, zou 
het op beleidsterreinen die niet in 
de schijnwerper van een onder
zoek hebben gestaan nu wel-kelijk 
beter gaan? Ook de wetgever staat 
in toenemende mate bloot aan kri-

dan tussen parlement 
en burger? 

Enkele hoofdthema ~ uit de 
inbreng van de D66-fractie. 

met de neus wordt gedrukt op de 
gigantische problemen van demo-
cratie en legitimatie van bestuur 
in landen die ver'der van ons bed liggen, wordt zelfs bevan
gen door enige genoegzaamheid: we doen het hier toch nog 
niet zo slecht. Wie in de recentelijk veelvuldig aangehaalde 
statistieken leest, dat 73 % van de Nederlanders tevreden 
is over het functioneren van de democratie kan zich, wat 
cynisch ingesteld, hoogstens afvragen of die tevredenheid 
niet eerder wordt gevoed door ons hoge welvaartspeil dan 
door instemming met het democratisch functioneren. 
De Nederlandse bUl-ger verliest in toenemende mate zijn 
belangstelling voor, en zijn betrokkenheid bij politiek en 
bestuur. Als het opkomstpercentage bij verkiezingen 
voortdurend daalt, met voor de laatste Provinciale 
Statenverkiezingen een historisch dieptepunt van 52%, 
dan is dat een teken aan de wand. Als daarbij het grootste 
deel van de wèl opgekomen kiezers zich laat leiden door 
een oOI-deel over de landelijke politiek, is het paradoxale 
gevolg dat soms de provincie zich niets van de uitslag aan
trekt, terwijl de landelijke coalitie in de prohlemen raakt. 
Van de politieke partijen, die in ons parlementaire systeem 
de machtscentra bij uitstek zijn geworden, is slechts 4% 
van de kiezers lid. Het prohleem is nu dat de geringe 
betrokkenheid bij politieke besluitvorming er toe zal lei
den dat de legitimatie ervan wordt aangetast. 
De eerder gesignaleerde statistische tevredenheid van de 
Nederlanders mag ons al evenmin de ogen doen sluiten 
voor de toenemende -en helaas vaak tereehte- kritiek op 
het functioneren van de overheid. In de afgelopen jaren 
zijn door enquêtes, parlementaire onderzoeken, door Om
budsman, Rekenkamer en wat dies meer zij, in toenemen
de mate heleidsfouten en zelfs onrechtmatigheden in het 
bestuurlijk handelen aan de kaak gesteld. Zelf heb ik deel
genomen aan het debat over één van de parlementaire 
enquêtes, en daaraan twee wat cynische vragen overge-

Dit artikel is de bewerkte versie van de bijdrage van Gerrit Jan 
Woljfensperger aan het kamerdebat op 19 maart 1991. 

tiek. Ik volsta met één exempla
risch voorbeeld: de Harmonisatie
wet, die de toch meestal zo be
dachtzame Hoge Raad er toc 

bracht om in zijn arrest te oordelen: het deugt van geen 
kant, want de wet is in strijd met het fundamentele rechts
beginsel van rechtszekerheid, maar we missen de bevoegd
heid om er iets aan te doen. De parafra e is van mij, maar 
voor de strekking sta ik in. Overheidshandelen dat de 
toets der kritiek niet kan doorstaan levert niet alleen een 
probleem op voor de overheid zelf. Zulk handelen tast hel 
vertrouwen in de overheid aan, en daarmee haar legitima-
tie. 

Het rapport van de Commissie Vraagpunten. 

Tot zover de opsomming van een aantal knelpunten in het 
politieke en bestuurlijke bestel van ons land. Knelpunten 
die grosso modo zijn terug te voeren tot een tweetal pro
bleemvelden: enerzijds de relatie tussen kiezer en gekoze
ne, en anderzijds het functioneren van de overheid, als 
bestuur en als wetgever. Met als verbindend thema: de 
legitimatie van politiek en overheid. Het zijn dezelfde pro
bleemvelden die centraal stonden in het rapport van de 
Commissie Vraagpunten, naar haar voorzitter ook wel de 
Commissie Deetman genoemd, dat op 19 maart 1991 in de 
Tweede Kamer werd besproken. 
Het rapport, voortgekomen uit een door Hans van Mierlo 
bij het debat over de regeringsverklaring in 1989 ingedien
de motie, is in de loop van 1990 opgesteld door een com
missie van fractievoorzitters en fractiespecialisten uit de 
Tweede Kamer, onder leiding van de voorzitter van die 
Kamer. Inhoudelijk lijkt het rapport enigszins op het 
resultaat van een langdurige bramstormsessie: het mondt 
uit in een groot aantal suggesties en vraagpunten, gegroe
peerd over vijf hoofdstukken: de overheid, kiezer-gekoze
ne, wetgeving, werkwijze van de Tweede Kamer en 
Europese ontwikkelingen. Sommige van die suggestie 
lenen zich voor vrijwel omnidqellijke invoering, sommige 
punten vragen uitgebreide verdere bestudering zonder dat 
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op dil moment al een communis opinio over de oplossing 
zichtbaar is. Het is onmogelijk om in het kader van dit 
artikel in te gaan op alle suggesties en vraagpunten. Ik 
b perk mij daarom in het navolgende tot een tweetal 
onderwel'pen uit onze inbreng in het Deetman-debat. 
Allcrcer t de vi ie van D66 op de twee probleemvelden die 
ik het te. Vervolgens sta ik til bij één hoofdstuk uit het 
mpporl van cle Commissie Vraagpunten: dat over de l'ela
tie tu en kiezel' en gekozene. 

Daaraan voorafgaand nog een ander punt van kritiek dat 
in b chouwingen over het Rapport van de Commissie 

raa wunten een aantal malen naai' voren kwam: is het 
nou nodig om al die oude staatsl'echtelijke koeien weer uit 
de loot tc halen? Het antwool'd moet toch zijn: evenals-
en mooi 17e eeuws grachtenpand voortdurend restauratie 

beho fl om de tand des tijds te kunnen doorstaan, evenzo 
mag in e n Icvende demOCI'atie de discussie over vel'bete
rin en v nlieuwing van het taat bestel nooit tot stilstand 
komen, zeker niet zolang de knelpwlten die in dat bestel 
worden gesignali eel'cI toenemen in ernst en omvang. En 
zolang gecn nieuwe, niet eet'der ontclekte oplossingen wor
den gevonden b tekent dat per defmitie dat oude, eerder 
venv0'l en gedachten teeds opnieuw tegen het licht moe
t'n word('n gehouden om te bezien of de problemen van 
vandaag realiset-ing alsnog noodzakelijk maken. Daar 
komt nog iet bij. Terecht be teedt de Commis ie in haar 
rapport grole aandacht aan wat een jurist zou noemen: 
e('n nieuw fcit in de discussie. De versnelling van het 
EUl'ope e integratieproces vraagt van ons niet alleen een 
. tandpunt over dc toekomstige structuur van Europa, zij 
zal evenzcel' ingrijpende consequenties hebben voor het 
binnenland be tuur. Taken en bevoegdheden worden her
verkaveld tu sen nationale en communautaÏt'e Ol'ganen. 
Dl' nationalc wetgever raakt meer en meer gebonden aan 
regel van e n hogel'e ol'de. De zo vurig gewenste democl'a
ti~el'incr van Europa zal grote invloed hebben op het func
tioneren van politiek en parlement in de lid taten. De -ook 
dool' Jc ommi ie Deelman uitgesproken- wens om onze 
in 10 d bij de vOI'mg ving van de Gemeenschap te optima
li.el' n roept de vraag op hoe ons land in dat proces zo 
lerk mogelijk vertegenwoordigd kan zijn. Kortom: de 

komende Europese integratie zal een zo ingrijpende 
invloed h bben op ons staat bestel, dat het alleen al daar
om noodzakelijk is de di cu sie te heropenen, en vool'stel
len oor v randering te be preken. 

De b naderillg van D66 

D66 heeft inds het begin van haar bestaan gepleit voor 
politiek n taatsrechtelijke vernieuwing. Dat is geen 
g makk lijke bood chap, die bovendien het risico in zich 
draagt v r mald te worden tot trefwoorden als gekozen 
burg m ter en districtenstel el. Deze zijn echter een 
onaanvaardbar impüficatie van de analyse en het 

dachtengoed van D66. Laat ik daarom voorop stellen 
anuit welke visi wij de VOOI' tellen van de Commissie 
raa IlIlten tegemoet zijn getreden. De staatsrechtelijke 
tru lul' n waarm e wij Nederland besturen zijn groten-
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deels vastgelegd in de vorige eeuw, met voor het laatst een 
ingrijpende wijziging in 1917 (algemeen kiesrecht). De 
samenleving die wij met die structuren pogen te besturen is 
echter voortdurend aan verandering onderhevig, en die 
veranderingen zijn na de tweede wereldoorlog in een 
stroomversnelling geraakt. 
De Nederlandse burger heeft een emancipatieproces door
gemaakt dat hem beter opgeleid, zelfbewuster, kritischer, 
kortom: mondiger heeft gemaakt. De opkomst van de 
informatiemaatschappij heeft ook de kennis verschaft om 
aan die mondigheid ook inhoud te geven. Maar wat we 
hebben nagelaten is, om de politieke structuren zodanig 
méé te veranderen, dat hij daarin zijn toegenomen mon
digheid tot uiting kan brengen. In plaats van te kiezen 
voor iemand die hem in de politiek vertegenwoordigt en 
die daarop aanspreekbaar is, geeft hij met zijn stem een 
blanco volmacht aan een machtscentrum, een politieke 
partij. Achter de rug van de lijsttrekker sluipt een anonie
me fractie de Kamer binnen. In plaats van invloed te heb
ben op wie de macht zal uitoefenen en hoe het beleid.zal 
zijn, moet maar worden afgewacht wat de uitkomst zal zijn 
van het onzichtbare en oncontroleerbare proces van coali
tievol'lning en regeerakkoord. Is het dan een wonder dat 
die burger zijn betrokkenheid bij de politiek verliest? Dat 
hij zijn mondigheid in andere richtingen stuurt? Dat hij
zich niet tot de politiek maar tot de media wendt als hij 
zijn mening kwijt wil ? Dat hij zijn toevlucht zoekt tot bui
tenparlementaire actie als hij invloed wil hebben? Dat hij 
zich niet tot de politiek, maar tot de rechter wendt als hij 
het ergens niet mee eens is ? Met als gevolg dat wij ons het 
hoofd breken over de overbelasting van de Rechterlijke 
Macht en de juridisering van de samenleving? 

Politieke partijen 

Ook de samenleving is ingrijpend veranderd, De ver
trouwde en overzichtelijke groepsverbanden zijn verbro
ken, met de twee kee~zijden van die medaille: enerzijds 
het wegvallen van de groepsnormering met zijn gevolgen 
voor het normbesef (men leze er de Nota "Recht in bewe
ging" op na !), anderzijds de vergroting van de mogelijk
heid tot zelfontplooiing in de individueel gekozen richting. 
Het zijn met name de politieke partijen die dit proces aan 
den lijve hebben ondervonden. De meest cruciale verande
ring in het stemgedrag is, dat de vanzelfsprekendheid is 
weggevallen: ik behoor tot die groep, dus stem ik op die 
partij. Om met de Commissie Biesheuvel te spreken: "De 
kiezer richt zich vaak tot die partij die de grootste gemene 
deler van door hem van belang geachte standpunten pro
pageert". 
Het duidelijkst manifesteert zich dat in het gestaag toene
men van het aantal zwevende kiezers, een verschijnsel dat 
wij niet kunnen afdoen met een zeker dédain jegens trou
weloosheid, maar juist moeten beschouwen als de weerslag 
van een mondig kiezerskorps, dat door vanzelfsprekend
heden heenbreekt. 
De Commissie Vraagpunten is in haar rapport op de rol en 
het functioneren van politieke partijen niet ingegaan. Zij 
rekende dat niet tot haar taak, en misschien zou dat ook 
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wel te moeilijk zijn geweest gezien de samenstelling van de 
Commissie. Toch zal het een ieder duidelijk zijn dat juist 
politieke partijen een grote verantwool'delijkheid dragen 
voor een proces van politieke en bestuurlijke vernieu
wing. Deze zullen zich moeten aanpassen aan de verande
ringen in de samenleving, en dat is een zware opgave. 
Historiscbe ideologische uitgangspunten voldoen steeds 
minder als gemakkelijk herkenbaar uithanghord voor po
litieke groeperingen. Zij waren immers geënt op tegenstel
lingen binnen onze samenleving, en op emancipatiepro
cessen van bevolkingsgroepen. Naarmate die tegenstellin
gen werden overbrugd en de emanci-
patieprocessen voortschreden, ver-

gen in de ijzeren wet van de kaasschaaf. Als bestuur is de 
overheid in een kwantitatief en in een kwalitatief pro
bleem geraakt. 
Kwantitatief omdat het bestuurlijk apparaat, in zijn 
amechtige poging om de complexiteit van de samenleving 
bij te benen dOOl" zich met steeds meer taken en verant
woordelijkheden te belasten, is uitgegroeid tot een om
vang die ons doet constateren dat de ministeriële verant
woordelijkheid tot een fictie is geworden. Weet die be
windspersoon veel wat er in alle uithoeken van zijn porte
feuille gebeurt? Kwalitatief, omdat die uitgedijde over-

heid met een klap oploopt tegen nieuwe 
problemen van verkokering en gebrek 

minderde hun bruikbaarheid als poli
tiek oriëntatiepunt. De gt"Ote opgave 
voor politieke partijen zal zijn om hun 
herkenbaarheid, al dan niet vertaald 
in nieuwe ideologische uitgangspunten, 
te enten op de nieuwe politieke priori
teiten en omvangrijke problemen 
waarvoor onze samenleving staat. 
Zoals de zorg voor het milieu als ga
rantie voor een menswaardige toe
komst, de mondiale tegenstelling tus
sen arm en rijk, en het voorkomen 

Wat de overheid onvol-
aan coördinatie, en daardoor steeds 
minder in staat is om de integrale afwe
ging te maken die nu eenmaal aan poli
tieke besluitvorming ten grondslag 
hoort te liggen. Dat ook de wetgever 
worstelt met een kwalitatief probleem 
heb ik hiervoor al aangegeven. Dal 
zich hier ook een kwantitatief pro
bleem voordoet behoeft nauwelijks be
toog. Ook de wetgever heeft de com
plexiteit van de samenleving als hel 

doende heeft gedaan is 

zich fundamenteel her-

bezinnen op haar taak 

en omvang in een verande-

rende maatschappij. 

van een tweedeling in onze samenle-
ving tussen hen die er in pal·ticiperen, en hen die afha
ken. Dat vergt een wezenlijke verandering in de politieke 
oriëntatie. Niet in de laatste plaats omdat de grote politie
ke problemen van nu steeds minder de gedaante vertonen 
van tegenstellingen binnen de samenleving. Steeds mee 
zijn het opgaven, Waal"VOOr de samenleving als geheel 
wordt gesteld. 

Bestuur en wetgeving 

Ook de overheid zelf is bekneld geraakt in het spannings
veld tussen eenmaal vastgestelde structuren en een veran
derende samenleving. Die samenleving is steeds com
plexer geworden, door eerder geschetste processen, maar 
ook door vele andere, zoals de steeds verdergaande 
internationale verwevenheid en de steeds dominantere rol 
van technologie en informatie. Tot overmaat van ramp 
voltrekken veranderingspt'ocessen zich in die samenleving 
steeds sneller. De overheid dijde uit, maar zonder dat het 
hestaande kader daarmee veranderde. De toegenomen 
complexiteit van de samenleving werd als het ware ver
taald naar een steeds grotere complexiteit van de over
heid. 
Wat de overheid onvoldoende heeft gedaan is zich funda
menteel hel'bezinnen op haar taak, werkwijze en omvang 
in een veranderde maatschappij. Het werd wel gepro
beerd, in maar liefst zes grote operaties, maar zowel de 
resultaten daarvan, als de analyse van de Commissie 
Vraagpunten, scheppen het beeld dat met zo'n proces van 
fundamentele herbezinning nog nauwelijks een begin is 
gemaakt. Het is natuurlijk ook niet makkelijk: de nieuwe 
ideologie van "minder maar beter" raakt in ons politieke 
besluitvormingsproces van loven en bieden al gauw gevan-
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wal'e vertaaId, met als resu.ltaat een 
ondoordringbaar woud van al dan niel 

gedelegeerde regelgeving. Ik ben geen aanhanger van hel 
ooit vool"al bij niet-juristen zo populaire adagium "een 
iedel' wordt geacht de wet te kennen". Maar je mag toch 
wel verlangen dat iemand er achter kàn komen welke re
gels op hem in zijn situatie van toepassing zijn. 
Het beeld dat oprij t is dat van een overheid die zich dik 
heeft gemaakt, letterlijk en figuUl"lijk, en die vervolgens 
zijn eigen pretenties niet kan waarmaken. De ovel"heid 
doet alsof zij op elk maatschappelijk terrein oplossingen 
en vool'zieningen klaar heeft liggen, zij wekt bij de burger 
steeds gl"otere vel"wachtingen, en vergroot op die manier 
voortdurend de consumptieve vraag naar overheidshan
delen. Maar als die burger dan komt met zijn vraag moel 
hij nou net niet bij dit loket zijn maar bij een heel ander. 
is et" helaas geen geld meer vanwege de bezuinigingen, of. 
in het gunstigste geval, wordt zijn vraag opgezogen in een 
voor hem ondoorgrondelijk bureaucl"atisch besluitvor· 
mingspl'oces met onvoorspelbare duur en afloop. 

Richtinggevende uitga1lgspunten 

De visie van D66 laat zich als volgt samenvatten. Waar 
het ons wezenlijk om gaat, is dat de samenleving n01 
steeds gevangen zit in politieke en bestuurlijke structuren 
uit het verleden, terwijl die samenleving zelf ingrijpend is 

veranderd. Dat levert fricties op, en die fricties zullen 
steeds groter worden. Wij mogen groeiende onverschillig· 
heid voor de politiek en afnemende kwaliteit van de over· 
heid niet beschouwen als schoonheidsfouten, waarmee jr 
in het door ons nu eenmaal gekozen systeem maar moel 
leren leven. Wij zullen moeten onderkennen dat het slui· 
pende processen zijn, die toene!Den in ernst en kwaadaar· 
digheid, die de legitimatie van overheid en democratie 
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zullen ondel·mijnen. Tenzjj we bel'eid zijn om het functio
neren van die ovel'heid en van die democratie wezenlijk 
tel" di cu ie te stellen, en het te modelleren naar de eisen 
di de huidige samenleving stelt. Bij het bespreken van de 
vele V1"aagpunten en suggesties uit het I:apport van de 

ommi ie Deetman heeft de D66-fractie deze analyse ge
op rationaliseerd in een concreet toetsingskader. D66 
m ent, dat een proces van politieke en staatsrechtelijke 
vl'l"Dieuwin" gebaseerd zal moeten zijn op vier richtingge
H'mlt> uitgangspunten. 
1. liet is van e entieel belang dat de betrokkenheid van 
de bUl'gel" bij het politieke besluitvormingsproces wordt 
vt>rgrool. Doen wij dal niet, dan verUest dat proces zijn 
legilimalil'. Dat lukt niet door nog meer balJOlmen en pet
jrs in dl' verkiezingscampagne. De enige weg daartoe is 
om de invlord van de kiezer te 
ergl"oten, om hem de invlocd 

1(' grven die hij in een moder
nr, mondigt> samenleving be
hoortte h bben. 
2. Even r sentieel i , dat wij de 
kwaliteit van de overheid vel'
groten. Een overheid die haar
pr('lrnlie niet kan waarmaken 
I'orpt fl"Ustratie op, een over
hrid die teveel fouten maakt 
\ rrlie t haar geloof waardig
hrid. Dat do t afbreuk aan het 
gezag van de ovm'heid, en, 
zoals wij hebben moeten con
IItater 11 , aan dc bel'eidheid om 
zich aan dc door die ovel'heid 
gr telde rcgel te houden. 

kiezer en gekozene en het functioneren van de overheid. 
Het rapport van de Commissie Deetman werkt die pro
bleemvelden uit in vijf hoofdstukken, die ik in dit artikel 
niet allemaal zal bespreken. Ik beperk mij tot onze in
breng bij het misschien wel belangrijkste thema: dat van 
de relatie tussen kiezer en gekozenen. 
Centnal daarin staan de kabinetsformatie en het kiesstel
sel, tezamen de twee-eenheid die al decennia lang de spil 
vormt van discussies ovel" staatsrechtelijke vernieuwing. 
De Staatscommissie Cals/Donner formuleerde in haar eer
ste rapport, uit 1968, twee eisen waaraan het kiesstelsel in 
ons land zou moeten voldoen: "enerzijds zal het stelsel 
een zo zuiver mogelijk beeld dienen te geven van de me
ningen en gevoelens del' kiezers. Anderzijds zal het een 
volksvertegenwool'diging moeten oplevel"en die krachtens 

gevormde meerderheid grond
slag kan zijn voor de kabinets
formati e en die in staat is de uit 
het staatsbestel vool"tvloeiende 
taken goed te vervullen". 
De kiezer moet zich vertegen
wOOl'digd weten, en deze moet 
invloed hebben op de machts
vorming. Het is onze overtui
ging, dat beide eisen nog altijd 
onverkort aan onze staatsin
richting moeten worden ge
steld, en tegelijkertijd constate
ren wij dat ons systeem op 
beide punten faalt. 

3. Macht en bevoegdheden 
mortrn word n uitgeoefend op 
dl' daarto meest geëigende 
plaat. Mrn zou dat kunnen 
opvatten als de D66-vertaling 
van het sub idial"iteitsbeginsel. 
W(·lk plaats het meest geëi
grnd i zullen wij moeten bepa
len in het spanning veld tussen 
('Iwrzijd de wens om het be
. tUllr zo dicht mog lijk bij de 

Het meest van al omdat de kie
zer geen enkele invloed heeft 
op de machtsvorming of op het 
daaruit voortvloeiende beleid. 
Niet direct, en zelfs niet indi
rect via de door hem gekozen 
vel"tegenwoordiger . De kiezer 
kiest, en vervolgens moet hij 
maar afwachten wat el" ge
beUl't. Het proces van machts
vorming voltrekt zich achter 
gesloten deuren, onvoorspel
baar en oncontroleel'baar. Tot Demon$tratie tegen Bestek '81 
er een kabinet en een regeel'ak

koord uit de bus komen. Misschien wel een heel ander ka-hurger tr IlI"engen , en andel"zijds de constatering dat som
mig(' belangen een afweging vereisen die slechts op natio
nanl , of zelf EUl"Opees niveau kunnen worden gemaakt. 
1. oorwaarde i daal'bij , dat geen macht mag worden 
uitgeoefend zondel' democratische controle. Dat lijkt op 
hrt rel' te grzicht e n algemeen geaccepteerd staatsrechte
lijk pl"Ïncip , maal' de discu sie over zaken als Europese 
1)(' 'Iuitvol"lning, kabinetsformatie en functionele decen
trali 'alie maakt het nodig om dat pl'incipe telkens weer te 
hrkl(·mtonen. 

Kiezer-gelwzetletl 

IIrt hoven taande i een weel'gave van de D66-visie op de 
tW(' . e('rdel' ge chct te Pl'obleemvelden: de relatie tussen 

binet dan de kiezer wenste toen hij zijn stem uitbracht. 
D66 heeft sinds zijn oprichting gepleit voor een gekozen 
mini ter-president, als één van de wegen om de invloed 
van de kiezer te vergroten. Gelet op de vraagstelling van 
de Commissie Deetman formuleer ik dat pleidooi nu an
det's: wij zijn van mening dat nader onderzoek moet wor
den gedaan naar mogelijkheden en modaliteiten waarin 
niet alleen het parlement, maar ook de regering zijn legiti
matie ontleent aan het oOl'deel van de kiezer. 

Zo'n eigen legitimatie van de regering zou een posltleve 
invloed hebben op vele knelpunten in ons staatsrechtelijk 
systeem. Het zou de invloed van de kiezer vel'groten, en 
een aansporing zijn voor grotere betrokkenheid. Tevens 
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zou het proces van machtsvorming democratisch contro
leerbaar worden. 
Het zou de regering een zelfstandiger positie geven ten op
zichte van het parlement, en met name ten opzichte van 
de fracties van de partijen, waaruit het kabinet is samen
gesteld. Het parlement zal zich meer tegenóver de rege
ring kunnen opstellen. Het zal zich onbevangener kunnen 
concentreren op zijn controlerende taak. En zo kan nieu
we inhoud worden gegeven aan de ministeriële verant
woordelijkheid, die nu door de innige gebondenheid tus
sen kamermeerderheid en kabinet tot een fictie dreigt te 
worden. 

De tweede eis die de Commissie Cals/Donner aan onze 
staatsinrichting stelt is dat de kiezer zich vertegenwoor
digd moet weten. Wat betekent dat eigenlijk, "zich verte
genwoordigd weten" ? 
Moet je dan niet op zijn minst weten, wiè nu eigenlijk de
gene is die jou vertegenwoordigt? Betekent het niet dat je 
reëel moet kunnen kiezen voor een vertegenwoordiger, 
die het best in staat is om jouw wensen en gevoelens het 
beste tot uitdrukking te brengen? Dat je in staat moet 
zijn om die vertegenwool'diger zo nodig ter verantwoor
ding te roepen ? 
Ook op die punten schiet onze staatsindchting tekort. De 
kiezel" kie t geen vel"tegenwoordiger, hij stemt op een poLi
tieke partij, met als enig pel"soonlijk element een Lijsttrek
ker. De gekozenen ontlenen hun legitimatie niet aan de 
kiezer, maar aan hun plaats op een lijst. Een plaats die 
zij verworven hebben door het proces van machtsvorming 
binnen de zwarte doos van hun politieke partij. 
Wij menen dan ook dat nader onderzoek naar het dOOl" 
ons bepleitte di trictenste]sel en naar de door de 
Commissie genoemde Duitse variant (die als het ware een 
mengvol"m is tussen Lijstenstelsel en distdctenstelsel, 
waarbij de kiezel" twee stemmen uitbl"engt) noodzakelijk 
is.Ovel" kabinetsformatie en kiesstelsel nog een opmerking 
tot slot. Misschien is het kernprobleem van de bij ons ge
gl"oeide politieke cultuur wel dat de band tussen parle
ment en ['egering veel hechter is dan de band tussen pade
ment en burger. Daardool" ontstaat bij die burger het 
beeld van een ovel"heid die niet namens hem optreedt, 
maar die zich als een monolitisch blok van regering en 
parlement tezamen tegenover hem opstelt. Daardool" ont
staat het beeld van een parlement dat zozeer aan het ka
binet is gecommitteerd, dat de controle op dat kabinet er 
onder lijdt. Dat beeld zullen wij moeten cOl"rigeren, dOOl" 
de gebondenheid te verleggen. 
De analyse van knelpunten in politiek en bestuur is, mu
tatis mutandis, evenzeer van toepassing op de lokale en 
provinciale overheid, zij het dat dáál" de belangstelling 
van de kiezer nog geringer is. Wij menen dat een demo
cratische legitimatie van burgemeester en commis aris 
wenselijk is, omdat het de invloed van de kiezer zou ver
groten, en omdat het de bestuurlijke vel"houdingen hel
del"der en controleerbaarder zou maken. Daarbij komt 
dat Nederland internationaal gezien met zijn benoemde 
burgemeester en commissaris in een anachl"onistisch isole 
ment dreigt te geraken. De meeste Eut"opese landen ple-
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gen zulke functionadssen Ïmmel"S te verkiezen. Dat gaal 
problemen oplevel"en, zoals blijkt uit het feit dat de 
Commissie Regionaal Beleid en Ruimtelijke Ordening van 
het Europese Parlement de commissaris der Koningin uit
drukkelijk uitsluit als vertegenwoordiger van de provin
cie, omdat hij niet verkozen is. In die nadere bestudering 
zal de verkiezing of benoeming van de burgemeester ove· 
rigens niet los mogen worden gezien van andere ontwikke· 
lingen en tendensen in het gemeentelijk bestel. Aandacht 
zal moeten worden gegeven aan de feitelijke ontwikkeling 
in een meer dualistische richting, vooral in de grote ste
den. Ook zou aandacht moeten worden besteed aan de 
mogelijkheid om wethouders te benoemen die geen lid zijn 
van de gemeenteraad . Wanneer voor de bestuurlijke ca
paciteit zou kunnen wOl"den geput uit een groter ar enaal 
dan alleen de gemeenteraad, dan zou dat de kwaliteit van 
het bestuur wel eens ten goede krumen komen. 

Het is niet zo gemakkelijk om in enkele woorden aan te 
geven, wat de behandeling van het rapport nu precies 
heeft opgeleverd. Dat ligt voor een deel aan de opzet van 
heL rapport: het was niet primair" gericht op be luitvor
ming, het mondde uit in een groot aantal aanbevelingen 
VOOl" verdel" ondel"zoek dan wel nadel"e uitwerking. Aan 
de Commissie Deetman is gevraagd om voor die nadere 
uitwerking een plan van aanpak op te stellen. Vele 
onderwerpen zullen dan ook in de komende periode, ho
pelijk in meer concrete vorm, nader in discussie komen. 
Wa t wel opviel, was het ver chil in benadering bij de frac
ties. De PvdA-fl"actie steunde onomwonden de wens om te 
komen tot bestuurlijke en politieke vernieuwing, en stond 
in haal" standplLDten niet vel" van D66 af. 
De CDA-fractie wekte de indruk het rapport met lange 
tanden te hebben geconsumeerd. Dat geen veto's werden 
opgeworpen tegen nadel"e uitwerking leek meer voort te 
komen uit overwegingen van poHtieke opportuniteit, dan 
uit oprecht enthousiasme. De VVD-fractie wa uiterst 
sceptisch, en op een aantal hoofdpunten afwijzend, 
Meermalen werd uitgespl"Oken, dat men geen behoefte 
had aan het opnieuw onderzoeken van oplossingsricht:lll' 
gen, die in het verleden al eens waren afgewezen. D66 
steunde, zoals van de initiatiefnemel" te verwachten was, 
het rapport met overtuiging, vooral omdat wij het be
schouwen als een startpunt VOOl" verdere discussie over 
een aantal gebreken in het functionel"en van ons politiek 
en bestuurHjk bestel. De D66-inbreng was er stel"k op ge
richt om te voorkomen, dat oplossingsrichtingen uit het 
rapport al meteen door een politiek veto zouden worden 
getroffen. Dat laat te is grotendeels gelukt. Slechts op één 
enkel punt wees de Kamer de vel"dere uitwerking van een 
gedachte van de Commissie Deetman af. Een motie, waar
in de VVD uitsprak aan het referendum geen behoefte tI 
hebben, kreeg de steun van het CDA, en behaalde een 
meerderheid. Met als merkwaardige consequentie dat een 
democratisch instnunent, dat juist op dit moment bezigh 
zich op lokaal niveau een vaste plaats te verwerven, door 
de Kamer als niet relevant, of zelfs onwenselijk, wordt 
afgewezen. Gelukkig heeft di uitspraak geen gevolgeD 
voor de mogelijkheid van een lokaal referendum .• 
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