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Nieuwe mogelijkheden in de politiek...
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Er wordt al jaren gesproken over de kloof tussen 
burger en bestuur. Sommige mensen relativeren 
dit gegeven; politici hebben nu eenmaal andere 
verantwoordelijkheden dan hun kiezers. Feit is dat 
deze kloof in ieder geval niet kleiner wordt; verkie-
zingen worden de laatste jaren vooral gewonnen 
door partijen die de onvrede over het gevoerde be-
leid het scherpst verwoorden. De kloof tussen bur-
ger en bestuur is in allerlei toonaarden beschreven 
en geanalyseerd. Sommige mensen pleiten voor 
vormen van directe democratie, via bijvoorbeeld 
het kiezen van de burgemeester en de minister-
president. Misschien is het kiesrecht echter wel toe 
aan een fundamentelere herziening. In 1917 werd 
het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd; in 
1919 volgde het kiesrecht voor vrouwen. Het jaar 
2019 is dan ook een bijzonder moment om een 
doorbraak te realiseren op het gebied van het ver-
maatschappelijken van onze democratie. 

Zetels voor NGO’s en ongebonden burgers

Hoe zou een dergelijke doorbraak er uit kunnen 
zien? Gemiddeld stemt bij de Kamerverkiezin-
gen zo’n 80% van de kiezers. Dat pleit ervoor 
om vanaf  2019 dit deel van de kamerzetels 
(120 zetels) te laten invullen door politieke par-
tijen, precies zoals we het de afgelopen eeuw 
gedaan hebben. Daarnaast krijgen burgers de 
gelegenheid om hun stem uit te brengen op een 
maatschappelijke organisatie. Sommige zullen 
kiezen voor Natuurmonumenten, anderen voor 
de ANWB, Consumentenbond, VNO/NCW of  
FNV. Deze organisaties vertegenwoordigen een 
veel grotere achterban dan de politieke partijen 
en kunnen 15 zetels (10%) verdelen. 

De resterende 15 zetels worden verdeeld on-
der random gekozen burgers die voldoende 
verschillend zijn in achtergrond, opleiding, wel-

Kiesrecht 2019
Guido Enthoven, Directeur Instituut Maatschappelijke Innovatie
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stand, geslacht, etniciteit en politieke voorkeur. 
Rekrutering vindt plaats op een manier die ver-
gelijkbaar is bij het Amerikaanse systeem van 
jury selectie. Deze burgers krijgen de opdracht 
om via moderne communicatiemiddelen de 
dialoog te organiseren met andere burgers en 
hun stemgedrag mede te laten bepalen door de 
uitkomsten van deze dialoog. Politieke menings-
vorming en afweging kan zo van nabij gevolgd 
worden door een groot publiek. 

Voordelen

Een dergelijke constructie is om verschillende 
redenen aantrekkelijk. 

Dit systeem bevat sterke impulsen om de dia-
loog met maatschappelijke organisaties en bur-
gers te zoeken. Voor zowel coalitiepartijen als 
oppositiepartijen is het aantrekkelijk om zich 
gesteund te weten door de vertegenwoordigers 
van NGO’s en de stemmen van burgers in de Ka-
mer. Met hun instemming neemt de legitimiteit 
van het beleid toe. De burgers en maatschappe-
lijke organisaties die zitting nemen in de Twee-
de Kamer zullen hun achterban periodiek en op 
maat raadplegen rond de verschillende concrete 
beleidsthema’s en daar hun stemgedrag groten-
deels op baseren. Er ontstaan nieuwe verbindin-
gen rond specifieke thema’s en bestaande ka-
nalen van informatie en communicatie worden 
beter benut.

Voor burgers is dit systeem om meerdere rede-
nen aantrekkelijk. In een dergelijk stelsel maken 
ook gewone burgers die niet beschikken over de 
debatvaardigheden van beroepspolitici, kans 
op een plaats in de volksvertegenwoordiging. 
Huisvrouwen, bouwvakkers, of  middenstanders 
zijn in de Haagse politiek sterk ondervertegen-
woordigd. Voor een aanzienlijke groep burgers 
zal gelden dat zij zich beter kunnen identifice-
ren met deze geselecteerde ‘burgerjury’. Uit on-
derzoek met burgerpanels en burgerjurys blijkt 
overigens dat dergelijke groepen burgers heel 
goed in staat zijn om ingewikkelde informatie 
te verwerken en zelf  een oordeel te vormen over 
actuele en complexe problemen. Ze krijgen veel 
beter inzicht in de problemen, dilemma’s en af-
wegingen die in de Haagse politiek spelen. Po-

litiek komt veel dichterbij en daarmee zal ook 
het inzicht groeien in de lastige afwegingen die 
politici dagelijks moeten maken. Dit kan weer 
bijdragen tot een groter begrip en waardering 
voor de politiek in het algemeen. 

De kwaliteit van de politieke besluitvorming 
wordt geborgd doordat 80% van de zetels op 
de gebruikelijke manier ingevuld wordt. Het 
systeem van representatieve democratie bezit 
bijzondere en bewezen kwaliteiten; deze dienen 
behouden te blijven. 

Bestaande belangen

Hoewel een dergelijke constructie een aantal be-
langrijke voordelen kent, ligt invoering op korte 
termijn niet in de rede. Het geschetste voorstel 
kan gemakkelijk verworpen worden met het argu-
ment dat van de politiek toch niet verwacht kan 
worden dat ze het ‘failliet van politieke partijen 
als aggregaat van deelbelangen’ aankondigt. 
Het is nogal wat om van een volksvertegenwoor-
diging te verwachten dat ze haar machts- en 
rekruteringsbasis verbreedt met andere vormen 
van representatie, ten koste van ‘eigen’ zetels. 
Machiavelli schreef  vijfhonderd jaar terug al dat 
niets zo moeilijk is te realiseren als vernieuwing, 
omdat velen hun belangen aan het bestaande 
hebben verbonden. 

Vermaatschappelijking van de volksvertegen-
woordiging biedt nieuwe mogelijkheden. Er kun-
nen ongedachte vormen ontstaan om de kennis, 
ideeën en voorkeuren van politici, burgers en or-
ganisaties met elkaar te verbinden. Het is goed 
mogelijk om nog tien jaar te wachten. Maar het 
is ook denkbaar om de komende maanden en 
jaren betekenisvolle stappen te zetten in deze 
richting; bijvoorbeeld door op lokaal niveau 
meer ruimte te scheppen voor de inbreng uit 
de samenleving. Het jaar 1919 vormde niet het 
einde van de geschiedenis van de democratie. 
De komende eeuw zullen rijkere vormen van re-
presentatie beproefd worden.

Over de auteur
Guido Enthoven is directeur van het Instituut 
voor Maatschappelijke Innovatie.  
E-mail: g.enthoven@imi.nu
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Het geschetste voorstel kan 
gemakkelijk verworpen worden 
met het argument dat van de 
politiek toch niet verwacht kan 
worden dat ze het “failliet van 
politieke partijen als aggregaat 
van deelbelangen” aankondigt
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Rijkdom is een voorrecht, maar wel iets dat je moet kunnen zien, 
waarderen en gebruiken. Want welke inventieve ideeën bevinden zich 
buiten het gebaande pad en zijn geestverruimend voor de discussies 
van vandaag? De uitdaging met het boek Verkenning Nieuw Nederland, 
is de verkenning naar dat wat we niet zien, dat wat niet direct opvalt, 
dat wat we pas zien als we heel goed kijken. 

In dit boek laten inspirerende denkers, groot en klein, zien waar volgens hen 
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