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Documenten : 

– Loting als democratisch systeem voor de aanduiding van een echte volksvertegenwoordiging, 
ook “volksjury” genoemd (*1)

- voorstel I proportioneel systeem –  auteur: Paul Nollen  democratie.nu vzw
– Intercameral Relations in a Bicameral Elected and Sortition Legislature – Pierre-Etienne 

Vandamme, Vincent Jacquet, Christoph Niessen, John Pitsys & Min Reuchamps (*2)

 In hun publicatie 'intercameral Relations in a Bicameral Elected and Sortition Legislature ” bespreken 
de auteurs verschillende mogelijkheden en de mogelijke voor- en nadelen. 
 Een bijzondere zorg blijkt dat de 'legitimiteit' van  verkiezingen in het gedrang zou kunnen komen. 'if 
the elected chamber proves less popular than the sortition one, the legitimacy of elections might come 
into question'. 
 In ons voorstel zijn vrije verkiezingen een essentieel onderdeel vermits ook de (virtuele) 'zetels' van 
de door loting samengestelde Jury door de verkiezingen bepaald worden. Hiermee vervalt dan ook 
grotendeels de zorg voor de legitimiteit vermits het de kiezers zelf zijn die de machtsverhoudingen 
bepalen. Na enkele legislaturen zal blijken hoe de machtsverhoudingen tussen de 'verkozenen' en de  
'door loting samengestelde Jury' door de burger bepaald worden.

 Ook wijzen de auteurs er op dat de 'verkozenen' kunnen proberen de door loting samengestelde kamer 
in diskrediet te brengen door, bijvoorbeeld, te wijzen op het gebrek aan ervaring en 
verantwoordelijkheid. 
'In turn elected representatives might try to discredit the sortition representatives as, for example, 
lacking experience or accountability'.
 Dit argument tegen de door loting samengestelde Jury gaat evenzeer op voor de 'verkozenen'. Er is 
geen enkele bekwaamheid eis voor de verkozenen en de 'verantwoordelijkheid' is in de praktijk 
dikwijls zo goed als onbestaande (*3). De eis voor de door loting samengestelde Volksjury is overigens 
niet bekwaamheid of verantwoordelijkheid maar descriptieve representativiteit. Aan deze laatste eis 
voldoen onze 'verkozenen' in het electoraal systeem helemaal niet. (*4)

Referenties: 

*1- Loting als democratisch systeem voor de aanduiding van een echte volksvertegenwoordiging, ook 
“volksjury” genoemd http://blogimages.seniorennet.be/democratie/attach/152219.pdf

*2 –  Intercameral Relations in a Bicameral Elected and Sortition Legislature 
https://ssc.wisc.edu/~wright/929-utopias-2018/wp-content/uploads/2018/01/Vandamme-et-al-PS-
special-issue-on-sortition.pdf

*3- De opmars van de Calimeros  https://soc.kuleuven.be/centre-for-political-research/publicaties-luc-
huyse/bestanden/pdfs-boeken/1999_De-opmars-van-de-calimeros.pdf

*4- Dimitri Durant –  Thinking Sortition 
https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2017/Courant%20Dimitri%2C
%20Thinking%20Sortition%2C%20version%20PSA%2C%2011%20A5%2C%202017.03_0.pdf
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