
2. Naar een nieuwe politieke 
cultuur 

“Je verandert niets als je je slechts kant tegen het bestaande. De enige manier om 
daadwerkelijk iets te veranderen is door een nieuw model te ontwikkelen dat het oude 
obsoleet maakt.” 
Buckminster Fuller, July 12, 1895 – July 1, 1983) Amerikaans architect, systems 
theorist, auteur, designer, uitvinder en futurist. 

Niemand wordt leraar voor het geld,  
maar het onderwijs levert een grotere bijdrage aan de 
maatschappij dan onze politici. 

Een politiek waarin vertrouwen centraal staat, waarin het ook voor politici mogelijk is 
om te leren van fouten en waarin de dialoog echt kan werken. Het klinkt 
vanzelfsprekend, maar is in deze tijden zeker niet het geval. Het patroon doorbreken, van 
permanent wantrouwen, van goed óf fout, van hakketakken en van uitsluiting. Zodat 
politiek talent mag leren in plaats van voortijdig afgeserveerd te worden. Een 
vertrouwensvolle inclusieve politieke cultuur, omdat zowel inwoners van gemeenten, 
provincies en dit land beter verdienen, als politici dezelfde ruimte verdienen als andere 
beroepsgroepen. 
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Van politici wordt steeds vaker het onmogelijke verlangd: dat ze perfect zijn. In de 
hedendaagse politiek lijkt er weinig ruimte om fouten te maken of  te kunnen toegeven. 
De schuldvraag wordt steeds belangrijker, evenals het afrekenen van politici die een fout 
hebben begaan. Het afrekenen leidt tot eenzijdige schuldtoekenning en het eenzijdig 
adresseren van fouten; die eenzijdigheid stoot ander, veelal jong, vrouwelijk en 
bicultureel politiek talent af dat inclusiever wil werken. Zo blijft de politiek een eenzijdige 
quasi-monopolyde entiteit. In toenemende mate creëert het grijze muizen die vooral 
kijken hoe ze voorkomen fouten te maken in plaats van idealen te realiseren. Daar doen 
we Nederland mee tekort. We verdienen betere politieke leiders en dus een toegankelijker 
politieke cultuur. 

Het is tijd om het anders te doen. Politici moeten de samenleving weer centraal stellen, en 
niet het systeem waarin politici elkaar gevangen houden. Minder systeemdenken, meer 
open kwetsbaar durven zijn in het besef dat alle politieke functies bijdragen aan de 
‘problemen’ en ‘fouten’ en dat er niet geleerd en verbeterd kan worden zonder dialoog en 
dus een inclusieve politieke cultuur, dát is ons doel! 

Om dit ambitieuze doel te bereiken werken we samen in een groep van politici, 
beleidsmakers, jonge politieke talenten, theatermakers en professionals op het gebied van 
sociale interventies. Een groep die divers is van samenstelling maar een gezamenlijk idee 
heeft over hoe de toekomst eruit moet zien. Een groep bovendien die de handen uit de 
mouwen wil steken om aan de slag te gaan voor deze inclusieve politieke cultuur. 

Daarom gaan we in de bestaande politieke systemen proberen nieuw gedrag te 
realiseren. Door serious games, door te interveniëren in bestaande structuren en 
ingesleten debatgewoonten en door de nieuwe politieke cultuur actief onder de aandacht 
te brengen. Maar ook door een groep voortrekkers van de nieuwe politieke cultuur die 
collega’s enthousiast maakt en via sociale media het gedachtegoed van de inclusieve 
politieke cultuur zo breed mogelijk verspreidt. 

Het is twee voor twaalf voor de huidige politieke cultuur; kiezers haken af maar ook 
jonge politici breken steeds vaker vroegtijdig hun politieke carrière af omdat ze zich niet 
meer willen conformeren aan de heersende afrekencultuur die zowel binnen als buiten de 
politieke arena op weinig begrip kan rekenen. Daarom gaan we samen aan de slag voor 
een inclusieve politieke cultuur, om politiek weer gezond, interessant en aansprekend te 
krijgen.  #Daaromdoenwijdit 

Dit is op zoek gaan naar een inclusieve politieke cultuur. In de huidige politieke cultuur 
staat twijfel gelijk aan zwakte en voor reflectie of evaluatie is geen ruimte. Een 
afrekencultuur is begrijpelijk maar niet wenselijk. Democratie heeft zuurstof nodig. Een 
politicus, een mens, die geen ruimte krijgt, gaat als een kat in het nauw rare sprongen 
maken. Om te voorkomen dat we elkaar als politieke partijen en politici, als mensen dus, 
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verstikken vinden wij het noodzakelijk is dat we een beweging inzetten die zich inzet voor 
een ander geluid. Een geluid dat pleit voor vertrouwen, inzet op dialoog en ontmoeting en 
ruimte maakt voor kwetsbaar leiderschap. 

Dienstbaarheid en ethische normen zijn vreemd geworden voor politici van alle niveau’s. 
Aan politiek wordt niet langer gedaan uit idealisme maar uit zucht naar geld of macht. 
Niemand wordt leraar voor het geld, maar het onderwijs levert een grotere bijdrage aan 
de maatschappij dan onze geldbeluste politiekers. Alles wordt gedaan tot meerdere eer en 
glorie van de partij, niet voor de burger. De brave burger wordt aan de partij gebonden 
door de populistische communicatie van alle partijen. Met eenvoudige oneliners proberen 
ze de burger te overtuigen om voor hun te stemmen. Na de verkiezing wordt er verder 
geen rekening meer gehouden met de burger. 
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2.1 Naar meer …. betrokkenheid van de burger 

“Twintig jaar lang preekte ik tegen de studenten van Princeton dat het referendum en 
het volksinitiatief nonsens waren. Sindsdien heb ik mij erin verdiept en nu wil ik mijn 
excuses aanbieden aan deze studenten. Directe democratie is de waakhond van de 
democratie. Het neemt macht uit de handen van de bazen en geeft het in de handen 
van de burgers.” 
Woodrow Wilson, Amerikaans staatsman en 28ste president 1856-1924 

Met petities, referenda en schervengericht kunnen we de democratie een beetje terug 
herstellen, de macht van de partijen verminderen en de beslissingen een beetje 
terugbrengen naar de burger. De kloof met de burger kan daardoor verkleind worden 
omdat er opnieuw een dialoog ontstaat tussen de politici en de burgers. Referenda 
kunnen zorgen voor meer mondige, beter geïnformeerde en geëngageerde Burgers. En ja, 
het zal wel moeten geleerd worden en burgers zullen ook verkeerde beslissingen nemen 
(dat is geen privilege voor politici). In Zwitserland hebben ze al eeuwen ervaring met 
deze vorm van participatie en daar werkt het. Waarom zouden wij het niet proberen? 

Petitie: om dingen op agenda te plaatsen 
Burgers kunnen via een petitie punten op de agenda plaatsen of een voorstel tot 
wetswijzing toevoegen. En dit zowel voor de gemeente als voor provincie of federaal. Ook 
Europees zou dit mogelijk moeten zijn. 

Omdat iedere Belg over een eID beschikt, kan gedacht worden aan een website om de 
voorstellen digitaal in te dienen en elektronisch te ondertekenen.  Om geldig te zijn moet 
een petitie door 5 % van de burgers getekend worden. 

De ontvankelijkheid van een petitie wordt bepaald door de Agendaraad of Agenda 
Council. Het is uiteraard logisch dat elk voorstel in overeenstemming moet zijn met de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden. De indiener wordt dan ook gehoord in de 
bevoegde Parlementaire Commissie. 
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Bindend referendum op volksinitiatief 
We komen opnieuw stap dichter bij een echte democratie. De macht verschuift opnieuw 
van de uitgebouwde politieke partijen naar de burger. De kloof tussen politiek en burger 
wordt eindelijk terug kleiner, want er wordt opnieuw een voortdurende dialoog 
ingesteld. Referenda zorgen voor meer mondige, beter geïnformeerde en geëngageerde 
burgers. En dus ook onrechtstreeks voor een democratie van betere kwaliteit. Er komt 
een leerproces op gang. Burgers zullen uiteraard ook slechte beslissingen nemen. Maar 
het verband tussen hun keuzes en de uitkomst van die keuzes wordt duidelijker.  

Om een referendum te verkrijgen moet 5 % van de bevolking (electronisch?) verzoeken 
om een petitie. Het referendum moet dan binnen de maand georganiseerd worden. Dit is 
alleen mogelijk wanneer dit electronisch kan gebeuren. Het referendum wordt bindend 
bij een ‘gulden meerderheid’ en een deelname van minstens 50 % van de bevolking. Een 
besluit van het parlement kan hierdoor terug gedraaid worden. Kan op elk niveau 
gebruikt worden; gemeente, provincie en federaal. Later liefst ook Europees.  

Politiek referendum 
Door het systeem van regeringsmeerderheden, ontstaat dikwijls het gevoel dat de burger, 
maar ook de politieker in de oppositie niets te zeggen heeft. Discussies in het parlement 
hebben dan ook geen enkele zin. Ze dienen alleen maar als toneel: zo geven de partijen de 
burger de indruk dat er hard gewerkt wordt. Het dient vooral voor de profilering van de 
partijen.  

Om dit een beetje te verminderen hebben we het bindend politiek referendum. Dat is een 
stemming door alle verkozen mandatarissen, op alle niveaus. Hoe kan dit verkregen 
worden? Wanneer een gulden minderheid (38,2 %) van de parlementairen een petitie 
tekenen met een vraag voor een bindend politiek referendum over een bepaald 
onderwerp of wetsvoorstel. Alle verkozen mandatarissen ontvangen electronisch de 
argumentatie van alle partijen EN van de indieners van de petitie. Daarna kunnen alle 
verkozen mandatarissen (in België ongeveer 14000 mandatarissen) stemmen op de 
voorgestelde wet. Om dit mogelijk te maken dient een app ontworpen te worden, want dit 
dient om praktische redenen electronisch uitgevoerd worden. 

De Wakkere Burger 

"De ideale burger verdeelt z'n tijd tussen huishoudelijke en openbare verplichtingen 
zonder een van beiden te verwaarlozen: Het zullen de steeds talrijker wordende 
wijkvergaderingen zijn die, in zich steeds vernieuwende commissies, door middel van 
argumenten en tegenargumenten in de confrontatie der opinies, waardoor de burgers 
de wetten zullen leren kennen, hen lief te hebben en hen naar de geest uit te voeren om 
hen tot richtsnoer van hun handelen te maken. In het bijzonder als we de 
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onstuimigheid van een vurig karakter weet te matigen, geven we onze meningen niet 
meer als furies, maar als wijze mannen”. 
Elysée Loustalot - Frans journalist en redacteur 

Er moet geëxperimenteerd worden met nieuwe manieren om de burgers invloed en 
inspraak te geven in het openbaar bestuur. David van Reybrouck komt bij zijn zoektocht 
naar mogelijkheden om meer democratie in te brengen uit bij het systeem van loting. 
Alhoewel dit een ideaal systeem is dat perfect beantwoord aan de vraag naar legitimiteit, 
lijkt het mij erg moeilijk te realiseren. Niet iedereen kan verplicht worden om politieke 
interesse te hebben en verantwoordelijkheid te nemen. 

Het is belangrijk dat de burger vertrouwd geraakt met de politiek en de rechtsstaat.  
Burgers moeten het recht hebben om punten op de agenda te plaatsen, in werkgroepen te 
zetelen over dingen die hen aanbelangen of op de agenda geplaatst zijn, om alle 
vergaderingen (behalve over veiligheid) bij te wonen, om deel te nemen aan werkgroepen 
(burgercomité’s) over een welbepaald onderwerp. 

Daarom de creatie van de wakkere burger: dat is iedereen (inwoner en ouder dan 18 
jaar) die zich bij de gemeente opgeeft als politiek vrijwilliger (mag niet beschikken over 
een partijkaart). 

Wakkere Burgers of politieke vrijwilligers kunnen zetelen in het wijkcomité van hun wijk 
of in een burgercomité. In een meer uitgebreid systeem, waarover later meer, kunnen 
wakkere burgers door loting aangeduid worden om te zetelen in wel bepaalde comité’s op 
regionaal en federaal niveau.  

Wijkcomités 
Wijkcomités zijn niet verkozen burgers die zich willen inzetten voor hun wijk. Iedere wijk 
zou een wijkcomité moeten krijgen aangevuld met een aantal verantwoordelijkheden van 
de gemeente, uiteraard dingen die lokaal beslist kunnen en moeten worden. 

Een wijkcomité moet de beschikking krijgen over een ruimte in de lokale lagere school. 
Mensen uit de wijk weten het beste wat er voor hen nodig is om het samenleven te 
optimaliseren: zij kennen de infrastructuur, de mobiliteitsproblemen in hun buurt, 
problemen met integratie en sociale cohesie. Het wijkcomité kan zich ook bezighouden 
met kinderopvang, huiswerkbegeleiding, studeer- en vergaderplek, wijk of buurtfeest. Dit 
is zeker een praktische oefening in democratie en participatie. De democratie moet van 
onder uit opgebouwd worden. Het wijkcomité is een goede leerschool. De Sansculotten 
deden het al een keertje. 
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2.2 Naar minder … 
 

Minder postjes 
Er moeten niet meer ministers zijn dan er ministeries zijn en er zijn al helemaal geen 
staatssecretarissen nodig. Dit is een uitvinding van de partijen om postjes aan 
partijvrienden te kunnen bezorgen. Een kloek zorgt voor haar kroost.  

Ook in de kabinetten moet er gesnoeid worden. Ministerkabinetten in Duitsland en 
Nederland tellen slecht 3 à 4 mensen. We vinden een kabinet bestaande uit 3 
kabinetsleden, aangevuld met ambtenaren van het desbetreffende ministerie, een zeer 
faire deal. Ministers zijn niet langer parlementsleden, maar worden vervangen door een 
opvolger want een minister behoort tot de uitvoerende macht en behoort dus niet langer 
tot de wetgevende macht.  

Staatssecretarissen hebben geen meerwaarde en worden dus beter afgeschaft. Enkel voor 
een specifiek project en voor beperkte tijd kan men een staatssecretaris aanstellen die dat 
project begeleid tot een goed einde. Deze staatssecretaris blijft wel parlementslid. Hij 
begeleid een groep parlementsleden om een oplossing te zoeken voor een specifiek project 
of probleem(een tijdelijke parlementaire commissie). 

Minder centjes 
Waarom moeten parlementsleden rijkelijk betaald worden? Omdat ze in onze naam 
beslissingen nemen? Omdat ze tot de politieke elite behoren? Omdat ze slimmer zijn dan 
de bevolking? Omdat ze regelmatig op TV komen? Waarom moeten zij een groot pensioen 
krijgen? Waarom wordt een deel van hun inkomsten belastingvrij gemaakt, terwijl ze 
van de gewone burger eisen dat ze veel betalen? 
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De gemiddelde loonkost in België is momenteel 39,1 € per gewerkt uur. Omdat een uur 
werken voor een politieker ook een voorbereiding vraagt, geven we per gewerkt (op 
tikklok) uur 78,2 € per gewerkt uur. Om te vermijden dat er onbeperkt “gewerkt” wordt 
voorzien we een maximum aantal uren volgens functie en een totaal aantal van 
maximum 150 uren per maand.  (Voor overzicht zie Noten 18).  Alle vergoedingen voor 
politici worden door het ministerie van binnenlandse zaken betaald op basis van de time-
sheets van de politici. 

Er is bij de bevolking zeker geen begrip voor het feit dat een deel van de vergoeding van 
de parlementsleden onbelast is. De bevolking kreunt onder de belastingdruk, maar de 
politici moeten hier niet aan meedoen. Leg dit maar eens uit aan de burger. Daarom 
willen we geen belastingvrije sommen, maar alles gewoon belasten zoals voor iedere 
burger. 

Ook een overdreven hoog pensioen is niet uit te leggen. Geef politiekers een pensioen voor 
gewerkte jaren, maar dat hoeft niet hoger te zijn dan dat van de bevolking. Politici 
moeten zelf ook doen wat ze vragen van de burger. Dus geen speciaal pensioen voor 
politici. 

Er is geen enkele reden waarom parlementsleden een riante vergoeding moeten krijgen 
als ze vertrekken. Een afscheidspremie van één jaar moet echt wel volstaan en alleen 
maar als ze einde mandaat zijn en niet herkozen, niet als ze zelf hun mandaat beëindigen. 
De premie wordt berekend op het gemiddelde loon van de gewerkte jaren.  

Minder politieke benoemingen 
Het probleem met ministeries, staatsbedrijven, intercommunales en andere organisaties 
zijn de politieke benoemingen en vooral de vaste benoeming. Politieke benoemingen 
leiden meestal niet tot beter geleide organisaties, maar tot gepolitiseerde organisaties. 
Deze benoemingen zijn uiteraard bedoeld om invloed te hebben op de besluitvorming van 
de organisatie en dus de invloed van de politici te vergroten. De politieke benoeming zou 
men moeten beperken tot de CEO en dit voor een maximum periode van 10 jaar plus 1 
bezoldigd sabbatjaar. Voor andere functies ligt de verantwoordelijkheid voor het 
personeelsbeleid bij het management van het bedrijf het ministerie of de intercommunale.  

Ook zou de CEO van een intercommunale niet meer mogen verdienen dan bvb de eerste 
minister ofwel betaald worden zoals politici met een maximum aantal betaalde uren per 
maand (maximum is 150). 

Vaste benoeming 
Af en toe veranderen van job, dienst of bedrijf doet goed voor een mens. Een nieuwe 
omgeving geeft een nieuwe uitdaging. Het vermindert het risico op verveling, 
ééntonigheid en tegenzin om te werken. Een nieuwe omgeving kan een persoon opnieuw 
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zin geven om te werken. Hij wordt dan verplicht om uit zijn comfort-zone te komen en 
moet op zoek naar nieuwe manieren om te functioneren.  Ik begrijp dat mensen naar 
zekerheid zoeken maar moet dit gerealiseerd worden door een vaste benoeming voor het 
leven? De hoge opzegvergoedingen in de privé creëren hetzelfde fenomeen van 
onaantastbaarheid en vermindering van de zin om te werken wat stress in de hand 
werkt. Wie kan er met plezier een leven lang hetzelfde werk doen? Als we moeten werken 
kan dit toch beter met plezier zijn. 

In de politiek bestaat het risico dat er bij het veranderen van bestuur mensen willekeurig 
zouden vervangen worden op basis van partijsympathie. Daarom is een beetje zekerheid 
heel zinvol. Men zou kunnen werken met 10-jaar contracten. Tijdens het eerste jaar kan 
iemand opgezegd worden, daarna gaat een periode van 9 jaar in waarin dit niet meer 
kan. Het 11de jaar wordt de persoon nog doorbetaald maar moeten geen prestaties meer 
geleverd worden; hij of zij krijgt een betaald sabbatjaar waarin hij gewoon niks kan 
doen of bijscholing kan volgen. Het is zijn of haar keuze. Om te vermijden dat er weer 
herrie met de vakbonden is, stel ik voor om dit alleen voor nieuwe contracten te doen. 
Men zou dit ook kunnen toepassen in de privé en een nieuw perspectief aan onze jeugd 
geven. Een volledige loopbaan zou dan 44 jaar duren, waarvan 4 sabbatjaren. 

Minder gesjoemel met intercommunales en vzw’s 

“Bijna elke politicus in ons land kent de intercommunales zeer goed, maar weinigen 
spreken erover. Zo is het reilen en zeilen binnen de intercommunales al jaren een goed 
bewaard politiek geheim.” 
Peter Reekmans, burgemeester Glabbeek 

De intercommunales en aanverwante structuren zijn door politici “gewild” ontaardt in 
een ondoorzichtig kluwen en vooral bewust onttrokken aan democratische controle. Het 
is een soort speeltuin voor politici van alle partijen. Via intercommunales en vzw’s kan de 
partijleiding een financieel duwtje geven aan hun partijsoldaten. Veel van deze soldaten 
hebben nog goede bedoelingen, maar zij kunnen niet op tegen de generaals en hun slaafse 
volgers van de partij. 

Intercommunales zijn ontstaan omdat bepaalde problemen niet op gemeentelijk vlak 
gerealiseerd kunnen worden. Samenwerking geeft soms een schaalvoordeel, vooral bij 
samenaankoop. Samenwerking in intercommunales geeft de mogelijkheid om meer 
gespecialiseerde taken, die onmogelijk door de gemeente kunnen gedaan worden, uit te 
besteden aan een samenwerkingsverband van meerdere gemeenten.  Wat zeker en vast 
een waardevol idee is. Op dit moment ontstaat echter de indruk dat er is afgegaan van de 
reden van bestaan, een uitstekende dienstverlening aan de burger. Een intercommunale 
zou moeten kunnen bewijzen dat ze nuttig is voor de samenleving. Ook de transparantie 
stelt grote problemen. Men wil geen pottenkijkers, want anders gaan de slechte 
praktijken naar buiten kunnen komen. En net dat willen onze politiekers niet. Om het nog 
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minder transparant te maken richten de intercommunales nog dochters op. Hierop is nog 
minder democratische controle. Daarom zou het moeten verboden zijn voor 
intercommunales om dochters op te richten. 
  
Er is dus werk aan de winkel bij de reorganisatie van het kluwen van de 
intercommunales en het gebrek aan transparantie. Voor een fundamentele verandering 
zullen er heel wat intercommunales moeten verdwijnen, anderen zullen moeten 
fusioneren. Om te vermijden dat er teveel macht geconcentreerd wordt bij bijvoorbeeld 
een intercommunale op Vlaams niveau, zou het zinvol zijn om intercommunales alleen op 
te richten op provinciaal niveau. Daarenboven zouden er strikte regels moeten komen die 
éénduidig en open zijn. Er moet een lijst komen van een beperkt aantal taken die in een 
intercommunale mogen ondergebracht worden.  

In feite gaat het hier om ‘commons’ zoals;  
• Gas, water, elektriciteit, internet 
• Sociale woningen 
• Hulpdiensten: brandweer, civiele bescherming en 100-centrale 
• Openbare ziekenhuizen 
• Openbaar vervoer 
• ICT  voor gemeenten, provincie en intercommunales 
• Havens 
• Sportinfrastructuur 
• Bosbeheer 
Dit zijn zeker de belangrijkste, maar er zullen er nog andere zijn. 

Via intercommunales ontvangen veel om niet te zeggen alle gemeenten heel wat geld, een 
soort verdoken belastingen. Zo kunnen ze heel wat uitgaven buiten de begroting van de 
gemeente houden. Daarom zouden intercommunales geen winst mogen uitkeren, maar 
moet de winst terugvloeien naar de klant, de burger die voor hen betaalt. Het mag geen 
indirecte belasting worden. Als intercommunales geen winst mogen uitkeren dan 
betekent dit ook meteen het einde van de gemengde intercommunales, waar alléén winst 
maken belangrijk is. Intercommunales mogen geen dochters oprichten want dan 
verdwijnt weer elke democratische controle. 

Ook VZW’s van steden en gemeenten moeten verdwijnen. VZW’s worden opgericht om 
“gemakkelijker” te werken want het is geen gemeentepersoneel (dus andere regels) en de 
regels voor het openbaar bestuur gelden ook niet. Opdrachten kunnen gemakkelijker 
uitbesteed worden aan bevriende bedrijven. Personeel kan gemakkelijker aangeworven 
en ontslagen worden. Van een democratische controle op deze vzw’s is helemaal geen 
sprake. Dus weg ermee. 
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2.3 Verkiezingen Anders 

“Democratie is een vorm van regeren die verkiezing door de incompetente velen 
vervangt door benoeming van de corrupte weinigen.” 
George Bernard Shaw, Iers-Engels schrijver, Nobelprijswinnaar literatuur 1925 

Als verkiezingen iets zouden veranderen, waren ze allang 
verboden.  
Ons ongenoegen over verkiezingen is momenteel heel groot, maar toch moeten we ze 
behouden. Voor elke beslissing alle burgers bijeenroepen om te beslissen is een 
onmogelijke opdracht. We gaan dus verder met de representatieve democratie, maar we 
willen wel dat de burger terug meer inspraak krijgt, dat hij terug het gevoel heeft dat zijn 
mening belangrijk is, dat er met hem rekening gehouden wordt. Daarom moet er 
geëxperimenteerd worden met nieuwe vormen van directe democratie. In mijn Utopische 
politieke wereld wordt er maximaal gestreefd naar participatie van de burger. Laat ons 
even een paar topics rond verkiezingen bekijken en naar een klein beetje meer democratie 
zoeken. 

Kiessysteem 
Gelijk kiesrecht voor alle burgers van een regio is een ‘must’. Bij alle verkiezingen in 
België is er evenredige vertegenwoordiging (Art. 62, Grondwet). In een systeem met 
evenredige vertegenwoordiging krijgt een partij een aantal zetels naar verhouding van 
het aantal stemmen over het gehele gebied. Iedere burger heeft recht op slechts één stem; 
algemeen enkelvoudig stemrecht. 

Bij verkiezingen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging wordt het aantal 
stemmen dat is uitgebracht, gedeeld door het aantal zetels, waardoor de kiesdeler bekend 
is. Iedere partij krijgt minimaal evenveel zetels als het aantal keren dat bij de 
verkiezingen de kiesdeler is gehaald. 

Voor de gemeenteraadsverkiezing is de gemeente de kieskring. Voor de provincie, het 
federaal en het Europees parlement is de provincie de kieskring. We willen van mensen 
uit eigen streek onze vertegenwoordigers maken. Verkiezingen gaan niet over 
populariteit maar over betrokkenheid en vertegenwoordiging. 

Kiesdrempel 
De Vlaamse regels over politieke partijen met hun kiesdrempel en hun eenzijdige 
staatsfinanciering druisen in tegen de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens in Straatsburg. Ze geven de gevestigde partijen te veel macht, vervalsen de 
concurrentie tussen partijen omdat kleine partijen en partijen met een afwijkende 
mening het te moeilijk krijgen. Ze hollen daarmee de macht van de kiezer uit.  Om 
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vernieuwing te stimuleren moet de verkiezingsdrempel verdwijnen. Er is geen enkele 
reden voor deze maatregel, tenzij het bestendigen van de macht in bestaande partijen. 
Nieuwe ideeën moeten gemakkelijker een weg vinden naar de gemeenteraad, de 
provincieraad en het parlement. 

Stemplicht of stemrecht? 
Voor een democratie is het van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen: insluiting is 
het devies, niet uitsluiting. Oftewel: een democratie vaart wel bij een hoge mate van 
participatie. En dat blijkt niet altijd even eenvoudig. Een democratie is gebaat bij een 
hoge opkomst, maar die verschilt per land. Ongeveer een kwart van de stemgerechtigden 
gaat niet naar de stembus, omdat zij bijvoorbeeld geen vertrouwen hebben in 
democratische processen of zich totaal niet voor politiek interesseren. Democratie moet 
zichzelf voortdurend onderhouden – en dat vraagt inzet van kiezers en gekozenen. 

Burgers hebben heel veel rechten maar weinig plichten in onze maatschappij; belastingen 
betalen en stemmen zijn de 2 belangrijkste plichten. Stemplicht is een democratische 
burgerplicht: de kiezer engageert zich om zijn stem te geven, de politieker engageert zich 
om rekening te houden met de wensen van de kiezers. Wie niet stemt zou zijn 
burgerrechten moeten verliezen. Rechten eisen maar plichten vergeten is niet OK.  

Niet-Belgen die hier 5 jaar verblijven krijgen alle burgerrechten. Ze moeten dus ook 
verplicht worden om te stemmen (zij maken deel uit van de samenleving). 
Niet-stemmers moeten een boete van 1000 € krijgen. Om de rechtbank te ontlasten kan 
dit gebeuren door de Belastingdienst. Misschien kunnen we dit invoeren voor alle boetes. 
Het innen hiervan wordt dan een taak van de belastingdienst. Voordeel hiervan is dat er 
maar één instantie is die voor het innen zorgt. 

De verkiezingskoorts is permanent geworden 
Een hysterie is ontstaan bij de media, sociale media en politieke partijen, waardoor 
verkiezingskoorts permanent geworden is. Dat heeft ernstige gevolgen voor de 
democratie; de efficiëntie lijdt onder de electorale calculus, de legitimiteit lijdt onder de 
permanente profileringsdrang (met welke kreten scoor ik het beste). 

Het ontwikkelen van een lange-termijn visie en het algemeen belang moeten het telkens 
weer afleggen tegen de korte termijn en het partijbelang. Om te vermijden dat we in 
continue verkiezingsmodus acteren, houden we maar 1 verkiezing om de vijf jaar, op drie 
niveaus (Gemeentelijk, Provinciaal en Europees). De kieskring is de gemeente voor de 
gemeenteverkiezing en de provincie voor de Provinciale en de Europese verkiezingen. 
Geen gewestelijke, federale of Europese kieskringen, want die versterken het gevoel van 
afstand tussen de burgers en hun vertegenwoordigers. 
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Verkiezingsbeloften 
Op 13 september 2013 zegt Bart Eeckhout in De Morgen het volgende: 
“Van de hypothecaire aftrek tot de wachtlijsten in de kinderopvang, de hervorming van 
de kinderbijslag en de lastenverlaging voor bedrijven … Al die interessante voorstellen 
hebben één zaak gemeen, ze kosten handenvol geld.” 
“Het vermenigvuldigen van budgettair onhoudbare beloftes is dodelijk voor het 
vertrouwen in de politiek” 
“Het zou wenselijk zijn dat partijen in verkiezingstijd gedwongen worden om de 
financiële haalbaarheid van hun voorstellen aan te tonen. Een wetsvoorstel om 
partijprogramma’s, naar Nederlands model, te laten becijferen door het Planbureau ligt 
vast nog ergens stof te vergaren. Dit lijkt een goed moment om het nog eens op te diepen.” 

Hier kan ik niet veel aan toevoegen. Het omschrijft perfect het probleem en de oplossing. 
Wel zou ik er nog aan toevoegen dat dit voor elk wetsvoorstel moet gedaan worden, dus 
ook buiten verkiezingstijd. Een burger gaat toch geen huis kopen, zonder te weten of hij 
het wel kan betalen. Waarom mogen politiekers dan smossen met ons geld, ook al zijn het 
soms voorstellen die door een deel van de burgers op gejuich onthaald worden (tenminste 
bij de bevoorrechten van het voorstel). Het Planbureau moet de invloed op het budget 
bepalen en de financiële haalbaarheid.  Partijprogramma’s moeten volledig gepubliceerd 
worden en beschikbaar voor iedereen. Hierin moeten alle standpunten van de partij 
worden opgenomen. 

Kieslijsten 
In een representatieve democratie geven burgers een mandaat aan één persoon, 
waarvan ze vinden dat die hen mag vertegenwoordigen. De persoon is belangrijk, niet de 
partij. Natuurlijk staat die persoon op de lijst van een partij, omdat hij vind dat de 
gedachten van die partij het dichts aanleunen bij zijn ideeën. Daarom moet de kopstem 
afgeschaft worden, want we kiezen voor personen die ons vertegenwoordigen. De 
persoon is verkozen, niet de partij.  

Elke verkiezing weer ontstaat er bij de partijen een gevecht voor een goede plek 
(verkiesbare plek) op de verkiezingslijsten. Daarom moeten de kieslijsten alfabetisch 
opgemaakt worden met evenveel vrouwen als mannen op de lijst. 

Om burgers een kans te geven om zich verkiesbaar te stellen zonder bij een partij te 
horen,  moet er op elke kieslijst ook een ‘lijst’ Onafhankelijken zijn. Die lijst kan gevuld 
worden met vrijwilligers, mensen die politieke verantwoordelijkheid willen opnemen, 
maar die zich niet kunnen vinden in de bestaande partijen. Iedere vrijwilliger die op die 
lijst wil komen moet 50 handtekeningen verzamelen. Ook lokale of kleine partijen kunnen 
op deze lijst komen. 

Dikwijls zien we dat politiekers verhuizen om als stemmenkanon te dienen voor de partij. 
Omdat dit meestal parlementsleden zijn is het onvermijdelijk dat de persoon die we 
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verkiezen deze opdracht niet zal uitoefenen en vervanging zoekt. Dit is een laakbare 
praktijk en moet afgeschaft worden. Wie verkozen is moet zijn mandaat aannemen. Een 
door de kiezer gegeven mandaat moet worden uitgedaan tot de laatste dag op het niveau 
dat hij gekozen is, dus geen cumuls. Je kunt geen mandaat van de kiezer stopzetten, tenzij 
door te sterven, onbekwaam te worden of te emigreren. Wie voortijdig stopt kan niet 
vervangen worden door een ander lid van de partij. 

Wie is er dan verkozen?  
De kandidaten zijn verkozen in dalende volgorde van het aantal behaalde stemmen. 
Hierdoor wordt de lijststem afgeschaft (geen discussies meer rond de lijstvorming). Om 
gendergelijkheid in de politiek te bereiken stellen we voor dat er evenveel vrouwen als 
mannen een mandaat krijgen (enkel bij een oneven aantal zetels mag er één meer zijn 
van één van de geslachten). Dit wordt een hele uitdaging voor de partijen. 

Wie is verkozen voor de Gemeente: diegenen die het hoogste aantal stemmen heeft wordt 
burgemeester. Volgens de grootte van de gemeenten worden de schepenen ook vastgelegd 
volgens het aantal voorkeurstemmen en de gendergelijkheid. Dit is een indirecte manier 
om de burgemeester en zijn schepenen rechtstreeks te verkiezen. Het mag duidelijk zijn 
dat de burgemeester en zijn schepenen hierdoor niet allemaal van dezelfde partij zijn. Het 
is toch wel de bedoeling dat de verkozenen er zijn voor de bevolking en niet voor de partij. 
De burgemeester en de schepenen maken geen deel uit van de gemeenteraad. Zij zijn de 
uitvoerende macht en de gemeenteraad is de wetgevende macht. Zij geven leiding aan de 
verschillende diensten van de gemeente. 

Op Stadsgewest-niveau (=kieskring) wordt de gouverneur niet langer benoemd maar 
verkozen zoals de burgemeester, met het meeste aantal voorkeurstemmen. De 
gouverneur stelt zelf zijn kabinet (bestuursploeg) samen, dat uiteraard moet 
goedgekeurd  worden door de stadsgewest-raad. De bestuursploeg maakt geen deel uit 
van de raad. Zij zijn de uitvoerende macht en besturen de diensten. 

Onafhankelijken 
Om burgers een kans te geven om zich verkiesbaar te stellen zonder bij een partij te 
horen,  moet er op elke kieslijst ook een ‘lijst Onafhankelijken’ zijn. Die lijst kan gevuld 
worden met vrijwilligers, mensen die politieke verantwoordelijkheid willen opnemen, 
maar die zich niet kunnen vinden in de bestaande partijen. Iedere vrijwilliger die op die 
lijst wil komen moet 50 handtekeningen verzamelen. 

Blanco stemmen = lege zetels 
“Blanco stemmen” moet nuttig worden; Blanco stemmen moeten een echte functie 
krijgen. Een kiezer die blanco stemt wil hiermee aangeven dat er niemand is waarin hij 
voldoende vertrouwen heeft om hem te vertegenwoordigen. Daarom moeten blanco 
stemmen aanzien worden als verkozenen. Blanco stemmen worden vertegenwoordigd 
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door lege stoelen in parlement, provincie- of gemeenteraad. Bij stemmingen worden deze 
blanco stemmers aanzien als onthoudingen. 

Mogelijkheden nieuwe technieken 
“Alleen een crisis, echt of vermeend, behalve over veiligheid brengt werkelijke 
veranderingen teweeg. Als die crisis er eenmaal is, hangt het optreden tegen die crisis 
af van wat er aan ideeën voorhanden is. Dat is naar mijn mening onze basale functie: 
alternatieven bedenken voor bestaand beleid en ervoor zorgen dat die beschikbaar 
blijven tot wat politiek onmogelijk is, politiek onvermijdelijk is geworden.” 
Milton Friedman, Amerikaanse econoom en voorvechter van vrijemarktkapitalisme 
en een beperkte overheid 

De komst van het internet leidde tot veel speculatie over nieuwe vormen van directe 
democratie. Men zou zich in de nabije toekomst een systeem kunnen voorstellen waarbij 
alle burgers thuis met hun eID op hun computer inloggen en hun stem uitbrengen. Willen 
we de democratie niet verder uithollen en de burger meer betrekken bij de beleidsvoering 
dan zullen we in de zeer nabije toekomst zo’n systeem moeten opzetten. Het is maar de 
vraag of hiervoor de politieke wil aanwezig is. Misschien moeten we eerst in een totaal 
democratische ramp vervallen vooraleer hiervoor de moed gevonden zal worden. 
Volgens mij zijn de huidige ontwikkelingen in de politiek al een voldoende reden om hier 
werk van te maken.  

E-Agora kan de redding van de democratie zijn 
In Griekenland verzamelden de burgers op de Agora om hun stem te laten horen en 
beslissingen te nemen. Misschien kunnen we de stembusgang overbodig maken en 
vervangen door een E-Agora of elektronische agora. Het raadplegen van de bevolking 
door middel van digitale handtekeningen zoals bij electronisch bankieren kunnen 
gebruikt worden. 

Er stellen zich wel een aantal problemen: privacy en anonimiteit. Ook is er ophef over de 
oncontroleerbaarheid van het digitale stemmen: het is op afstand niet mogelijk om te 
controleren of er sprake is van een "vrije keuze" achter de computer. 

In Zwitserland is het reeds jaren mogelijk om schriftelijk te stemmen en dit geeft in de 
praktijk geen problemen. Electronisch stemmen is zoals schriftelijk stemmen, alleen is de 
houder verschillend. Onderzoek moet gedaan worden of dit mogelijk gemaakt kan 
worden. Petities en referenda moeten georganiseerd worden via inloggen met eID 
gebeuren. 

In Estland werd in 2005 voor het eerst online gestemd bij nationale verkiezingen. Kiezers 
kunnen hun stem uitbrengen vanop eender welke computer die verbonden is met het 
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internet. Ze maken zichzelf herkenbaar via hun identiteitskaart met een microchip of via 
een mobiel-ID.  

De Esten gaan niet op één dag stemmen, maar krijgen daarvoor een welbepaalde periode 
de tijd. Voor het stembiljet de kiescommissie bereikt, wordt de identiteit van de kiezer 
gewist. Op die manier wordt de anonimiteit verzekerd bij het tellen van de stemmen.  

Om zich tegen hackers te beschermen, nam de Estse kiescommissie extra 
veiligheidsmaatregelen. 
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2.4 Herbronnen voor de uitvoerende macht 

“Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in een persoon of in 
een bestuurlijk lichaam, dan is er geen vrijheid, omdat men moet vrezen dat dezelfde 
monarch of senaat die tirannieke wetten uitvaardigt ze ook tiranniek zal uitvoeren.”  
Charles de Montesquieu, Franse filosoof 

Wat is het doel van coalitievorming of regeringsvorming?  
Zoveel macht hebben, dat men zonder verdere parlementaire controle wetten kan 
uitvaardigen. Dat wil dus zeggen dat door coalities te vormen de uitvoerende en de 
bestuurlijke macht in dezelfde handen zijn.  Coalities zijn een aanfluiting van de 
democratie. Zij horen thuis in een particratie met alle macht aan de partijvoorzitters. 
Tijdens coalitiegesprekken wordt er vastgelegd wat er zal gebeuren de volgende vijf jaar. 
Reeds hierbij gaat het niet langer over de burger, maar over het verwerven van een 
machtspositie. Daarna is er geen oppositie meer mogelijk, aangezien de meerderheid 
beslist. Alleen als er een paar partijgenoten afwezig zijn kan er een probleem ontstaan 
om een idee door de gemeenteraad of provincieraad te jagen. Het overleg over het 
programma zal dus met de gemeenteraad  of de provincieraad moeten gevoerd worden 
en niet door de coalitiepartners, die er niet meer zijn.  

Scheiding der machten 
In een democratie moet er een scheiding tussen de machten zijn. Met zijn allen hebben we 
aanvaard dat de meerderheid (50 + 1) bepaald wat er gebeurt. Zie maar wat er gebeurt 
bij een referendum zoals over de Brexit? Ongeveer de helft van de bevolking blijft 
ontevreden achter. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een goed bestuur. Heeft de 
oppositie dan nooit een goed idee? Misschien moeten we naar een “gulden meerderheid” 
(61,8 %) voor beslissingen, te beginnen met het gemeentelijk niveau. 

De burgermeester en zijn schepenen, de provinciegouverneur en zijn kabinet moeten 
ervoor zorgen dat er uitgevoerd wordt wat er door de gemeenteraad of provincieraad 
beslist is. Zij moeten niet beslissen wat er moet gebeuren. Politiek voeren is niet gelijk aan 
het leiden van een bedrijf, waar de bedrijfsleiding beslist wat er zal gebeuren. In een 
representatieve democratie moeten de gekozenen luisteren naar hun kiezers en niet naar 
de partijleiding. 

Uitvoeren wil zeggen doen, verrichten, afhandelen, voltrekken, ten uitvoer brengen. De 
uitvoerende macht moet er dus voor zorgen dat dingen ten uitvoer gebracht worden. Zij 
zorgen er dus voor dat de ministeries hun werk tot tevredenheid van de burger 
verrichten. Zij brengen ten uitvoer wat het parlement beslist heeft. Een minister moet er 
dus voor zorgen dat de ministeries goed werk afleveren in overeenstemming met de 
beslissingen van het parlement. Zij zijn niet de wetgevende macht. Als er een probleem 
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opduikt moet niet de minister maar wel het parlement in actie schieten en dit probleem 
bespreken in de desbetreffende commissie. 

Na kort tot zeer lang (voorlopig langste 541 dagen, waarin de democratie zegevierde) 
onderhandelen komen de partijen tot een regeringsvorming. Daarbij wordt er 
onderhandeld over het programma (wetsvoorstellen) dat ze willen uitvoeren, wie welke 

ministerpost krijgt en wie een job als 
staatssecretaris. Dit regeringsprogramma 
wordt daarna voorgesteld aan de partijleden 
van de deelnemende partijen, die al dan niet 
akkoord gaan (meestal wel). Als dit 
goedgekeurd is dan gaat iedereen naar het 
parlement waar alle mandatarissen van de 
meerderheid verplicht vóór moeten stemmen. 
Wanneer dit gebeurd is, hoeven de bestuurders 
(ministers, enz.) gedurende de bestuursperiode 
zich verder niks aan te trekken van de burger, 
die pas weer in beeld komt bij de volgende 

verkiezingen. 

Deze werkwijze is de aanzet tot het beëindigen van de democratie. De democratie is dood, 
de particratie is geboren. De onderhandelingen over het regeringsprogramma zijn in 
feite het uitschakelen van het parlement in het creëren van wetten. De regering is de 
uitvoerende macht, het parlement zou de wetgevende macht moeten zijn. Door het 
systeem van de regeringsonderhandelingen wordt het parlement uitgeschakeld als 
wetgevende macht, het werk van het parlement wordt gedegradeerd tot stemmachine.  

Voor de parlementsleden is het debat vóór het stemmen een manier om eens op de tribune 
te komen, om wat bekendheid te verwerven. Het is alleen maar een mediagebeuren. De 
regering moet terug de uitvoerende macht worden, dus uitvoeren wat het parlement 
beslist heeft. Zeker niet omgekeerd. Wetsvoorstellen moeten niet van de regering komen, 
maar van de parlementsleden. Een land is geen bedrijf, waar het bestuur beslist, maar 
een democratie waar de vertegenwoordigers van het volk beslissen. En waar de regering 
het uitvoerende werk doet. De enige democratische regering is de minderheidsregering, 
want die moet altijd op zoek naar consensus. 
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2.5 Budget = directe verantwoordelijkheid 
uitvoerende macht 

“Er moet dringend een verbod komen op begrotingen die in de rode cijfers gaan. Deze 
maatregel zou er tenminste voor zorgen dat politici verplicht worden om als een goede 
huisvader of -moeder niet langer meer te mogen uitgeven dan er inkomsten zijn.”  
Peter Reekmans, burgemeester Glabbeek 

Het budget is de verantwoordelijkheid van de “Bestuurders”, of de regering. Er bestaat 
vooral bij linkse partijen een ongeschreven akkoord dat budgetcontrole en het 
overschrijden van het budget toegelaten zijn om sociale redenen. Waarom is het sociaal 
om het budget te overschrijden? Waarom mag de staat meer geld uitgeven dan er 
binnenkomt? Is het sociaal om de nu gemaakte schulden over te laten aan onze kinderen 
en kleinkinderen? Nu geld uitgeven om sociaal te zijn, maar door schulden te maken de 
kinderen en kleinkinderen belasten met de afbetaling vindt ik helemaal geen sociaal 
beleid. 

Wat zou u doen als uw ouders u bij hun overlijden 
schulden zouden nalaten? De erfenis weigeren, 
uiteraard. Onze kinderen en kleinkinderen erven een 
staatsschuld van op dit moment 445 miljard en die 
groeit nog dagelijks. Die erfenis kunnen uw kinderen 
niet weigeren. Nochtans hebben ze die schuld niet zelf 
gemaakt. Die is gemaakt door een stel 
onverantwoordelijke politici die in onze naam 
schulden hebben gemaakt. Budgetoverschrijdingen zijn op geen enkele manier te 
verantwoorden. Sociaal beleid moet kunnen zonder budgetoverschrijdingen. 

Zelf zorgen voor de nodige fondsen 
Elk ministerie, elke provincie, elke gemeente moet zelf zorgen voor de nodige fondsen om 
het door hen gekozen beleid te kunnen uitvoeren. Dit wil zeggen dat elk ministerie een 
directe belasting moet heffen, uiteraard via het Ministerie van Financiën, zodat alle 
kosten veroorzaakt door hun beleid ook werkelijk van de kiezer komt. De desbetreffende 
Minister zal op die manier verantwoording moeten afleggen tegenover de 
belastingbetaler. Elk ministerie zal ook vermeld worden op het jaarlijkse aanslagbiljet, 
zodat de kiezer weet wat alles kost. Want ook de kiezers gaan vlot om met ideeën zonder 
rekening te houden met de financiële consequentie. De uitspraak “de rijken moeten 
betalen” is ook een uiting van het niet-confronteren van de impact van beslissingen op de 
portemonnee, de staatskas. Het zijn de anderen die het maar moet oplossen. Natuurlijk 
moeten rijken meer bijdrage leveren en zij doen dat momenteel veel te weinig (dat is een 
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andere discussie die absoluut moet gevoerd worden), maar dat is geen goede reden om 
maar schulden te maken. 

Directe verantwoordelijkheid is het einde van de graai-cultuur uit de staatskas. Er wordt 
niet langer uit een grote pot gepakt, die eigenlijk al lang geen pot meer is maar eerder 
een reuze grote put, veroorzaakt door politici die geen verantwoording moesten afleggen 
voor hun beleid. 

Voorbeelden van directe inkomsten 
Het ministerie van Volksgezondheid en de ziekteverzekering zou kunnen rekenen op de 
accijnzen van sigaretten, alcohol en van een suikertaks. Hiermee zouden alle kosten van 
het ministerie moeten voldaan worden. Is dit niet het geval, dan moeten deze accijnzen 
naar boven en dat zal de consument direct merken. De burgers zouden dan geen bijdrage 
meer moeten betalen voor een basis (inclusief hospitalisatie) ziekteverzekering. 

Een ander voorbeeld zijn de accijnzen op brandstof en taksen voor auto’s. Deze zouden 
kunnen aangewend worden voor het openbaar vervoer, zodat dit een waardevol 
alternatief is voor de auto en gratis kan gemaakt worden. 

De gemeenten zouden hun inkomen kunnen halen uit het kadastraal inkomen. Dit moet 
wel hervormd worden, zodat de gemeente een echt huisvestingsbeleid kan voeren. In 
plaats van te belasten op een geschat inkomen, wordt er een belasting geheven per m2. 
Het bedrag per m2 kan verschillen volgens gebruik; bouwgrond, woonoppervlakte, 
landbouwgrond, industriegrond, winkel- en kantoorruimte. Het bedrag kan ook 
verschillend zijn per straat, zo kan de gemeente een echt woonbeleid te voeren. 

Ook de Europese Unie zou beter directe belastingen innen, in plaats van te werken met 
bijdragen van de deelnemende landen.  
Waarom niet een Europese belasting voor bedrijven die in meer dan één land een 
vestiging (commercieel of productie van een bepaald merk) hebben? Gedaan met 
voordelen uit één van de lidstaten en het ontsnappen aan belasting in één land. Wie als 
bedrijf in Europa geld verdient, betaalt ook belasting in Europa.  En waarom niet een 
Tobin-taks van 1% invoeren op alle transacties als inkomsten voor de EU. 

Deze inkomsten gaan in mindering of beter nog vervangen de bijdragen van de landen 
aan de Europese begroting en moeten volstaan voor de Europese begroting. Europa zou 
ook beter beslissen om alle subsidies af te schaffen. Aan te vullen met het voorstel dat 
bedrijven die subsidies ontvangen gedurende vijf jaar geen winst mogen uitkeren. 
Subsidies dienen om bedrijven te helpen, niet om aandeelhouders rijk te maken. 
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2.6 Democratische besluitvorming 

Terill Bouricius ging op zoek naar een systeem dat een nieuwe impuls kan geven aan de 
democratie. Hij bestudeerde het systeem van de Atheense democratie en vroeg zich af hoe 
hij dit kan toepassen op onze democratie. Voor Bouricius was loting een belangrijk 
onderdeel van zijn systeem. 

Kort samengevat ziet de werkwijze van Bouricius er als volgt uit: 
1. Agenda Council; Stelt agenda op en kiest onderwerpen voor wetgeving 
2. Interest Panels; Doen onderwerp-gebonden voorstellen 
3. Review Panels; Maken wetsvoorstellen aan de hand van de input van de interest 

panels en experten 
4. Policy Jury; Stemmen wetten, geheime stemming na publieke presentaties 
5. Rules Council; Beslist over de regels en procedures van het wetgevende werk 
6. Oversight Council; Controleert het wetgevend proces, behandelt klachten 
 

Naar een democratische werkwijze 
Een beetje verder uitgewerkt zien de door mij aangepaste ideeën van Bouricius er als 
volgt uit: 

1. Het vastleggen van de Agenda: 
De Agenda Council beslist of een agendavoorstel beantwoord aan de doelstellingen 
van de groep. De Agenda Council beslist dus over welke ideeën naar de groep kunnen 
gaan voor verdere uitwerking.  Ook als een idee niet goedgekeurd wordt kan het toch 
nog behandeld worden met een aparte procedure, dit om te vermijden dat de Agenda 
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Council teveel macht krijgt. Leden van de Agenda Council worden verkozen door de 
groepsleden alsook de termijn. 

2. Voorstellen doen: 
Interest Panels komen in actie in deze fase. Interest Panels zijn groepjes mensen (of 
politici) die voorstellen of suggesties doen over het onderwerp. Zij worden niet 
aangeduid maar bieden zich vrijwillig aan om over dat ene onderwerp mee na te 
denken. In zo’n panel kunnen burgers zitten die elkaar niet kennen en geen 
gemeenschappelijk belang nastreven. Het kan net zo goed om een lobby gaan, wat 
geen probleem is aangezien zij niet het laatste woord hebben over het onderwerp. 
Werken met Interest Panels zorgt ervoor dat ervaringsdeskundigen hun expertise 
kunnen bundelen in concrete beleidsvoorstellen. 

3. De voorstellen evalueren: 
In een derde fase gaan al die voorstellen naar een Review Panel. Je kunt die panels 
het best vergelijken met parlementaire commissies. Zij doen de wetsvoorstellen maar 
stemmen er niet over. Voor elk beleidsdomein bestaat er zo een. Op basis van de input 
van de Interest Panels organiseren ze hoorzittingen waar ook experts kunnen 
uitgenodigd worden. (Bij Bouricius worden er zo’n 150 leden geloot uit alle volwassen 
burgers). Bij ons zijn parlementsleden, provincieraadsleden of gemeenteraadsleden 
die de hoorzittingen organiseren.  

4. De voorstellen accepteren of verwerpen: 
Om te vermijden dat alle macht geconcentreerd ligt in de Review Panels is er nog een 
vierde, zeer belangrijk orgaan: het wetsontwerp wordt voorgelegd aan de Policy 
Jury, het meest bijzondere orgaan in het schema van Bouricius. Bij hem heeft die jury 
geen vaste leden maar worden voor elk onderwerp geloot uit de burgers. Voor de 
eenvoud kiezen wij voor het parlement, de provincieraad of de gemeenteraad. De 
Policy Jury hoort de diverse wetsvoorstellen aan die het Review Panel heeft 
opgesteld, luistert naar een zakelijke uiteenzetting van argumenten voor en tegen en 
stemt daar vervolgens over in een geheime verkiezing: eenieder stemt in eer en 
geweten wat volgens hem of haar het algemeen belang op lange termijn het beste 
dient. 

5. De spelregels en procedures opstellen: 
De Rules Council houdt zich bezig met het opstellen van procedures voor de lotingen, 
hoorzittingen en stemmingen. 

6. De procedures controleren: 
De Oversight Council ziet erop toe dat de overheidsambtenaren correct de procedures 
volgen en behandelt eventuele klachten (Raad van State). 

Het voorstel van Bouricius is bijzonder inspirerend. Het toont op prikkelende wijze aan 
hoe democratie ook volstrekt anders ingericht kan worden. Het laat zich inspireren door 
het oude Athene, maar neemt de procedures niet klakkeloos over. Het steunt op recent 
wetenschappelijk onderzoek naar deliberatieve democratie en experimenten met loting, 
en kent daardoor de potentiële valkuilen van specifieke formules. 
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Het ontwerpt een systeem van checks and balances om machtsconcentratie tegen te 
gaan. En bovenal brengt het politiek terug naar de burgerbevolking: het elitaire en 
volkomen achterhaalde onderscheid tussen bestuurders en bestuurden vervalt helemaal. 
We zijn terug bij het aristotelische ideaal van afwisselend regeren en geregeerd worden. 
Dit is eindelijk, naar het woord van Lincoln, government of the peoply, by the people, for 
the people. 

Werkwijze uittesten in de Gemeente 
1. De Agenda-raad is een geloot orgaan dat bestaat uit een aantal vrijwilligers uit de 

gemeente. Hun aantal is afhankelijk van grootte van de gemeente; maximum 
evenveel leden als er gemeenteraadsleden zijn. Zij stellen de agenda van de 
gemeenteraad op aan de hand van voorstellen van de gemeenteraad en de 
wijkcomite’s, maar ook eventueel door een petitie van de bevolking (minstens 5 % van 
de bevolking moet deelnemen). De agenda wordt vastgelegd op de website van de 
gemeente zodat alle geïnteresseerden die kunnen zien. 

2. Interest Panels of Belangengroepen zijn kleine groepen van mensen die deelnemen 
aan gesprekken rond de agenda en hierover schriftelijke voorstellen kunnen doen. 
Deze groepen kunnen groepen burgers zijn, maar ook ngo’s of andere lobbygroepen. 
Iedere groep kan een voorstel indienen dat kan dienen als basis voor een bespreking. 
Om ‘verkeerde lobbying’ te vermijden mogen de voorstellen enkel schriftelijk gedaan 
worden en op de website van de gemeente geplaatst worden zodat iedere 
geïnteresseerde burger de voorstellen kan inzien. 

3. In het Review Panel of Technische Commissie worden per beleidsdomein deze 
ingediende voorstellen bestudeert om tot een beslissing te komen. Hierbij kan de 
commissie mensen van de Interest Panels, maar ook experts vragen om hun dossier 
en voorstellen te komen verdedigen. Het besluit of het wetsvoorstel wordt door het 
Review Panel uitgewerkt, klaar voor goedkeuring door de gemeenteraad. Een Review 
Panel wordt voorgezeten door het kabinetslid dat verantwoordelijk is voor het 
desbetreffende beleidsdomein. 

4. De volgende stap is de Policy Jury of de verkozen gemeenteraadsleden. In een 
geheime stemming wordt er door de leden gestemd over de besluiten of 
wetsvoorstellen.  

5. 5 en 6 de Rules Council en de Oversight Council gebeuren niet op gemeentelijk niveau, 
maar op het niveau van de provincie die hierdoor een inzicht heeft in het werk van de 
gemeenten. 

Als deze werkwijze goede resultaten (vooral voor de democratie) biedt, dan kan deze 
werkwijze ook op andere niveaus uitgewerkt worden.
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