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Burgerinitiatief  
op nationaal niveau

interventie

Na de recente ontwikkelingen inzake de direct ge-
kozen burgemeester krijgt de Partij van de Arbeid 
het zware verwijt de bestuurlijke vernieuwing tegen 
te houden. Dat verwijt is nogal misplaatst. In de-
zelfde week dat Thom de Graaf aftrad en de coalitie 
de wijziging van het kiesstelsel ten grave droeg, 
werd ik uitgenodigd door de Commissie voor de 
Werkwijze der Kamer onder voorzitterschap van 
Weisglas om mijn voorstel voor een burgerinitiatief 
toe te lichten. Net als alle andere afzonderlijke 
voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing — refe-
rendum, kiesstelselwijziging, rechtstreekse verkie-
zing van de minister-president — vormt het bur-
gerinitiatief niet de ultieme oplossing voor de pro-
blemen van gebrek aan democratische legitimatie 
en vervreemding tussen volksvertegenwoordiging 
en kiezers. Maar de verwachting is wel dat — mits 
zorgvuldig uitgevoerd — het burgerinitiatief groe-
pen burgers in staat stelt tot directere beïnvloeding 
van de discussies die in het parlement worden ge-
voerd. Zo wordt de democratische legitimatie van 
ons werk in het parlement versterkt.
 Twee begrippen zijn voor mij essentieel in het 
democratisch functioneren van ons als volksverte-
genwoordigers: toegankelijkheid en ontvankelijk-
heid. Het burgerinitiatief doet een appèl op beide. 
Als 15.000 Nederlanders hun handtekening zetten 
onder een voorstel, dient de Kamer dit voorstel in 
behandeling te nemen. Daarmee is uiteraard niet 
gezegd dat het voorstel moet worden overgeno-
men, maar het moet wel gezaghebbend worden 
besproken.
 Als het voorstel voldoet aan de — relatief 
laagdrempelige — voorwaarden, zal het in eerste 
instantie door de vakcommissie waaronder het 
onderwerp valt worden behandeld. Het kan zijn dat 
het voorstel wordt uitgewerkt tot een wetsvoorstel. 

Als dat gebeurt, worden de initiatiefnemers er na-
drukkelijk bij betrokken. De ervaring leert dat niets 
zo frustrerend is voor initiatiefnemers als wanneer 
hun initiatief wordt overgenomen door ambtelijke 
professionals en zij er niet of nauwelijks meer aan 
te pas komen. Uiteindelijk moet het parlement be-
slissen. Een idee is om bij die plenaire behandeling 
een vertegenwoordiger van het burgerinitiatief in 
het ministersvak te laten plaatsnemen, van waaruit 
deze het plan kort mag toelichten. Sommige initi-
atieven zullen geen wetgeving op het oog hebben, 
maar een debat. Daartoe kan de vakcommissie 
dan ook besluiten. Verder is het mogelijk dat een 
onderwerp meteen al wordt opgepikt door een Ka-
mermeerderheid.
 De essentie is, hoe dan ook, dat het parlement 
burgers uitnodigt om hun wensen, bezwaren en 
ideeën aan ons voor te leggen. Dat proces mag niet 
te vrijblijvend zijn. Op lokaal niveau hebben bur-
gers sinds enige tijd een dergelijk ‘agendarecht’ 
bij de gemeenteraad. Het resultaat is wisselend. In 
sommige gemeenten (Utrecht en Amersfoort bij-
voorbeeld) is men tevreden met de geboden moge-
lijkheid. In andere gemeenten komt het plan niet 
of nauwelijks van de grond of is de frustratie van 
groepen burgers er zelfs door vergroot. Het succes 
of falen van een burgerinitiatief hangt samen met 
de mate van zorgvuldigheid waarmee het wordt 
begeleid. Vandaar dat ik heb voorgesteld om twee 
jaar te experimenteren met het burgerinitiatief op 
nationaal niveau. Hoeveel initiatieven worden er 
ingediend, hoeveel extra werkdruk brengt dat met 
zich mee voor de commissies en — heel belangrijk 
— hoe tevreden zijn initiatiefnemers met de be-
handeling van hun voorstel?
 Als de Europese Grondwet wordt aangenomen 
kunnen Europeanen straks ook onderwerpen aan-
dragen bij de Europese Commissie. Met maar liefst 
een miljoen handtekeningen moet zo’n verzoek 
worden ondersteund. Alom wordt verwacht dat dit 
een dynamiek zal genereren waardoor burgers, 
maar ook het Europees Parlement aan invloed zul-
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len winnen. Ook hier geldt dat de toegankelijkheid 
en ontvankelijkheid van de politieke klasse worden 
vergroot. En dat is democratische winst.

niesco dubbelboer
Tweede-Kamerlid (PvdA)

Onder de kaasstolp  
van Boekarest
Wat is het grootste gebouw ter wereld? Het Penta-
gon. Wat is het op twee na grootste gebouw ter we-
reld? Het Huis van het Volk in Boekarest, Roeme-
nië. Dat is het megalomane sprookjespaleis dat het 
dictator-echtpaar Ceaucescu destijds voor zichzelf 
liet bouwen. Ze hebben het nooit af gezien. Tijdens 
de niet zo fluwelen revolutie in 1989 werden de 
beide echtelieden door een legereenheid geëxecu-
teerd, hun paleis in steigers achterlatend.
 Er speelde zich daarna een lastig debat in Roe-
menië af. Moeten we dit wrede symbool van dic-
tatoriale onderdrukking, dit gekkenhuis van per-
soonlijkheidsverering met de grond gelijk maken 
of afbouwen? Men koos voor het laatste. Om prak-
tische redenen — slopen was duurder — en om 
politiek-sentimentele redenen. In het paleis is zeer 
veel Roemeens bloed, zweet en tranen vergoten, 
letterlijk: bij de bouw van de ondergrondse bun-
kers vielen honderden doden. Hele stadswijken 
werden voor dit paleis weggevaagd, zo’n beetje al 
het Roemeense marmer werd erin verwerkt. Het 
gebouw staat, zo zegt men, wel tien keer in het Gui-
ness Book of Records: het grootste tapijt, de zwaarste 
kroonluchter, de langste gang. Onder de bouw van 
dit paleis heeft heel het Roemeense volk geleden. 
Om die reden moest het behouden blijven. Tegen-
woordig zijn de nieuwe democratische staatsinstel-
lingen erin gevestigd: het Parlement, de Senaat en 
het Hof van Justitie. Maar de inwoners van Boeka-
rest blijven hun toeristische blikvanger Nummer 
Eén met afkeer bekijken. 
 Het was in dit griezelpaleis van de Ceaucescus 
dat ik onlangs deelnam aan een tamelijk curieuze 
bijeenkomst. Het ging om een internationale 

rondetafelconferentie, georganiseerd door de 
Duitse Friedrich Ebert Stiftung en de denktank van de 
Roemeense sociaal-democratische partij, de psd. 
Thema van gesprek: de modernisering van deze 
Roemeense ‘zusterpartij’. Wat wil het geval? De 
psd, die lid is van de Socialistische Internationale 
en in de wachtkamer zit van de pes (de Europese 
sociaal-democratische partijenclub), maakt een 
diepe crisis door. Die machtigste, best georgani-
seerde partij van Roemenië — men noemt haar 
wel de post-communistische ‘staatspartij’ — likt 
haar wonden na een onverwacht zware nederlaag 
bij de verkiezingen en formatieonderhandelingen 
van 2004, die haar onwennig in de oppositie deed 
belanden. 
 De partij werd met name afgerekend op haar 
imago van corruptie. In alle openhartigheid 
wordt dit erkend door oud-premier en partijleider 
Adrian Nastase (die trouwens ook de bijeenkomst 
voorzat) in zijn uitgebreide zelfanalyse van de ver-
kiezingsnederlaag, een Margreet de Boer-achtig 
rapport over de Kaasstolp van Boekarest en erger: 
‘The Big Weakness of the psd’s image is corrup-
tion. The perception of the party as corrupt played 
the decisive role among the factors that caused the 
defeat. That’s why we have to find an answer to the 
question: how can the psd get rid of the image of 
being a corrupt party.’ 
 Inderdaad, de rondetafel-bijeenkomst was al 
gauw een feest van bevestigde vooroordelen voor 
diegenen die Roemenië zo’n beetje synoniem 
vinden voor corruptie en die de Roemeense toe-
treding tot de Europese Unie als een onbezonnen 
avontuur zien. Corruptie is zonder twijfel een 
enorm probleem van de politieke en economische 
cultuur van het land. Het schijnt een verhaal van 
cliëntelistische Balkan-politiek te zijn, van erfenis-
sen van de vroegere eenpartijstaat (corrupte lokale 
baronnen) en van perikelen van de transitie van 
plan- naar markteconomie. Een flink deel van de 
oude communistische nomenklatoera sprong na de 
revolutie in het machtsvacuüm en ‘privatiseerde’ 
zichzelf naar onmetelijke rijkdom. De nieuwe 
zakenelite zou zelfs grotendeels uit oud-Securitate-
officieren bestaan, Ceaucescu’s gevreesde veilig-
heidsdienst. 
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