
Leidraad ‘Democratie van nu’ 
 
Democratische vernieuwing is een thema dat iedere D66’er raakt. Het raakt aan de meest 
fundamentele eigenschappen van onze democratische rechtsstaat, terwijl het tegelijkertijd 
ook teruggrijpt op het bestaansrecht van onze partij. Hoe verhoudt de macht zich tot de 
burger, op welke manier en met welke inhoud komt het mandaat dat 
volksvertegenwoordigers hebben tot stand en wat zijn de middelen die we mensen willen 
aanreiken om zoveel mogelijk zeggenschap over het eigen leven te hebben?  
 
De brede reikwijdte van het instrumentarium en de vele (lokale) experimenten met 
alternatieve inspraak- en beslissingsvormen geven reden tot optimisme. Het nadenken over 
en aanscherpen van onze democratie is een constante in het bestaan van D66. De 
democratie is geen gegeven, een bouwwerk dat zonder gesleutel en geschaaf blijft bestaan. 
Blijven beproeven en bevragen hoe en waar het beter kan is essentieel voor de 
duurzaamheid van onze democratische rechtsstaat.  Teneinde dit heeft het Landelijk 
Bestuur van D66 de wens uitgesproken tot een bestuursresolutie te komen over 
democratische vernieuwing. Omdat democratische vernieuwing een fundamenteel thema is 
voor iedere D66’er, is de totstandkoming van deze resolutie een verantwoordelijkheid voor 
de gehele partij en haar leden. 
 
Om niet te verzanden in de vele mogelijke instrumenten die mogelijk zijn, is het zaak om 
eerst vast te stellen welk doel er gediend moet worden, voordat we ons buigen over het 
meest geschikte middel daarvoor. Deze eerste stap is dus normatief van aard; het gaat om 
wat wij als partij willen. Pas de vervolgstap is hoe we dat kunnen bereiken. Om helder te 
krijgen wat we beogen te bereiken middels democratische vernieuwing, om de democratie 
van nu vorm te geven, zijn onder meer de volgende punten van belang: 
 

1. Vernieuwen ten behoeve van...: Wat moet het beoogde resultaat zijn? Gaat het om 
het versterken van de band tussen kiezer en gekozene, om meer (tussentijdse) stem- 
en afrekenmomenten, of om meer inhoudelijk medezeggenschap? Elk middel dient 
een ander doel, bedient een andere doelgroep.  
 

2. Het belangrijkste is draagvlak: Een democratie is er niet per se voor het resultaat, 
maar juist voor het proces en het draagvlak. Hoe ver willen (of durven) we hierin (te) 
gaan? Zijn we bereid om een ‘foute’ beslissing te accepteren, zolang die op 
democratische wijze tot stand is gekomen? Vaak komt de stelling naar voren dat het 
bij uitstek liberaal is om mensen de mogelijkheid te geven om fouten te maken; 
verdient deze stelling nog een sociaal-liberale nuancering binnen de kaders van deze 
resolutie, grenzen die we in acht moeten nemen? 
 

3. Wat is de ondergrens van inspraak?: Zeggenschap kan zich manifesteren op vele 
verschillende niveaus – ook los van de geïnstitutionaliseerde overlegorganen, binnen 
thema’s als wonen, onderwijs en zorg. Is er een ondergrens (en hoe valt die vast te 
stellen) over wat onderwerp moet zijn van toenemende democratisering (in de zin 
van zeggenschap). 

 
 



Instrumentkeuze 
 
Vervolgens, als het inderdaad op de concrete instrumentkeuze aankomt, hanteren we een 
onderscheid in drie mogelijke categorieën op drie mogelijke terreinen. Juist om ervoor te 
zorgen dat we de blik zo breed mogelijk houden kan deze opdeling van dienst zijn. Een 
onderscheid dat niet meteen terugkomt in deze driedeling (of eerder: negendeling) is om in 
de gaten te houden welke doelgroep het best gediend wordt door welk instrument. In 
onderzoeken komt vaak terug dat veel van de participatieve initiatieven op lokaal niveau 
(burgerfora e.d.) heel goed tegemoetkomen aan de verwachtingen en behoeften van 
hoogopgeleiden, maar weinig soelaas bieden voor laagopgeleiden.  
 
Met een duidelijk idee welk doel gediend moet worden met elk middel trachten we een 
nieuw instrumentarium vorm te geven, wat de kern zal zijn van de ‘Democratie van nu’. Dit 
betekent niet dat we per se alle vakjes aan moeten kruisen, maar het geeft wel een klein 
inzicht in het speelveld waarbinnen we de burger hernieuwde zeggenschap en 
eigenaarschap van ons democratische bestel willen geven. 
 
De terreinen zijn:  

1. Parlementaire democratie 
2. Lokale democratie 
3. Inspraak in het maatschappelijk middenveld 

 
De categorieën zijn: 

1. Representatieve democratie (gericht op het ‘stemmoment’; stemmingsdemocratie) 
2. Participatieve of deliberatieve democratie (inhoudelijk aspect; overlegdemocratie) 
3. Democratisch burgerschap (democratie en collectief eigenaarschap los van de 

geïnstitutionaliseerde overlegorganen – democratie is meer dan politiek) 
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