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SSamenvatting – De participatie van NGOs in internationale 
wetgevingsprocessen en democratische legitimiteit: Het debat nu 

en in de toekomst 
 
Internationaal recht wordt beïnvloed door de betrokkenheid van non-gouvernementele 
organisaties (NGOs). Het interne recht van internationale organisaties regelt de toekenning 
van een consultatieve status aan NGOs, op grond waarvan NGOs aanwezig mogen zijn bij 
internationale beraadslagingen en hun standpunt ten aanzien van een internationale 
regeling of verdrag mogen toelichten. Hoewel NGOs formeel geen internationale 
wetgevende bevoegdheden hebben, kan de impact van NGOs groot zijn. Een vaak genoemd 
voorbeeld is de rol die NGOs hebben gespeeld bij het Verdrag van Ottawa van 1997 inzake 
het verbod van antipersoonsmijnen.  

Sinds een paar decennia wordt door internationale juristen, politicologen en IR-
academici de stelling verdedigd dat de betrokkenheid van NGOs bij internationale 
rechtsvorming bijdraagt aan de democratische legitimiteit van internationale recht. Ik noem 
dit de ‘NGO democratische legitimiteitsthese’. Het startpunt van deze these was de 
aanname dat autoriteit, nationaal of internationaal, democratische legitimiteit nodig heeft 
om een breed draagvlak en acceptatie te kunnen waarborgen. In deze studie heb ik 
onderzocht of de NGO democratische legitimiteitsthese aannemelijk is. Aan de these liggen 
veel conceptuele vragen ten grondslag. Bijvoorbeeld: welke organisaties vallen onder de 
noemer ‘NGO’? Wat wordt verstaan onder internationaal recht? En wat wordt precies 
bedoeld met democratische legitimiteit? In mijn onderzoek heb ik mij in het bijzonder op 
deze laatste vraag toegelegd.  

Deel I definieert democratische legitimiteit en de criteria waaraan een rechtsstelsel moet 
voldoen om democratische legitimering van recht te kunnen faciliteren. Deel II werpt in de 
eerste plaats licht op de context waarin de these is ontstaan. Bepaalde ontwikkelingen in de 
manier waarop internationaal recht wordt gevormd, zoals de toenemende regelgevende 
autonomie van internationale organisaties, de informele wijze waarop internationale 
wetgevingsprocessen worden vormgegeven, de gevolgen voor de autonomie van staten, en 
voor de representatie van individuen door staten hebben de bezorgdheid over de 
democratische legitimiteit van internationaal recht doen oplaaien. De NGO democratische 
legitimiteitsthese wordt vaak gepresenteerd als een antwoord op de democratische 
tekorten van internationaal recht. Deze claim nodigt uit tot een bestudering van de huidige 
wettelijke kaders voor de deelname van NGOs aan internationale wetgeving. Na deze schets 
van de context waarin de NGO democratische legitimiteitsthese is ontstaan, wordt het debat 
over de NGO democratische legitimiteitsthese besproken. Deel III presenteert de zwaktes 
van de NGO democratische legitimiteitsthese en concludeert dat de these niet aannemelijk 
is. Niet zozeer de specifieke rol die NGOs wel of niet in internationale wetgevingsprocessen 
spelen, maar de problematische evaluatie van internationaal recht op basis van 
democratische legitimiteit vormt de doorslaggevende reden voor deze conclusie. De huidige 
academische discussies over de NGO democratische legitimiteitsthese besteden 
onvoldoende aandacht aan de institutionele voorwaarden die noodzakelijk zijn om enige 
democratische legitimering van recht mogelijk te maken. Echter, bij de nodige reflectie op 
de mogelijke implementatie van internationale institutionele voorwaarden, wordt men 
geconfronteerd met conceptuele en praktische dilemma’s. Dit besef leidde tot de conclusie 
dat beter passende termen nodig zijn om de bijdrage van de participatie van NGOs in 
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internationale wetgevingsprocessen te duiden. Een voorzet is gedaan voor nadere studies 
naar de betrokkenheid van NGOs bij internationale wetgevingsprocessen in termen van een 
‘kwaliteitsverantwoording’ van internationaal recht. 

Deel I - Democratische legitimiteit 
Legitimiteit verwijst naar het vertrouwen in en de acceptatie van de uitoefening van publiek 
gezag. De redenen waarom wetten worden geaccepteerd verschillen per persoon. Ze 
variëren van motivaties op basis van de inhoud van de wet, de legaliteit van een wet, de 
geldigheid, of de effectiviteit van een wet. Een normatieve benadering van democratische 
legitimiteit, die centraal staat in deze studie, is, in tegenstelling tot een sociologische 
benadering van legitimiteit, niet gebaseerd op de bewezen aanvaarding van wetten door 
rechtssubjecten, maar op een hypothetische aanvaarding van het gezag van een regel, of 
van de regelgevende instantie: de normatieve aanvaardbaarheid van het gezag van een wet. 
De grond voor de normatieve benadering van legitimiteit was een gegeven: de NGO 
democratische legitimiteitsthesis is gebaseerd op de veronderstelling dat de democratische 
kenmerken van een wetgevingsproces leiden tot de aanvaardbaarheid van een wet. De 
normatieve kracht van democratische legitimiteit is dat, hoewel de wetten bepalen hoe 
rechtssubjecten zich dienen te gedragen, de rechtssubjecten zichzelf beschouwen als de 
ultieme auteur van deze wetten.  

Het recht, zij het nationaal, lokaal regionaal of internationaal, presenteert zich als 
normatief, dwingend en gezaghebbend. De democratische legitimiteitsdoctrine acht de 
impact die het recht heeft op het leven van burgers aanvaardbaar wanneer de wetten tot 
stand gekomen zijn met inachtneming van de beginselen vrijheid en gelijkheid. De 
republikeinse opvatting van vrijheid (freedom as non-domination), dient als leidraad voor 
mijn definitie van democratische legitimiteit. De inperking van de vrijheid wordt legitiem 
geacht mits de rechtssubjecten hun onafhankelijkheid kunnen bewaken door zelf de 
voorwaarden te kunnen stellen voor de uitoefening van publiek gezag en gelijkelijk te 
participeren in de vaststelling van wetten. 

Een tweeledige toets is noodzakelijk om vast te kunnen stellen of wetten voldoen aan de 
eisen van democratische legitimiteit. Allereerst moet het overkoepelende politieke systeem 
waarin de wetten tot stand komen aan sociale en institutionele voorwaarden voldoen, die 
niet los van elkaar kunnen worden gezien. Wanneer aan deze (minimale) voorwaarden 
voldaan is, heeft een ieder een gelijkelijke, afdwingbare en actuele mogelijkheid om te 
participeren in de totstandkoming van wetten. Sociale voorwaarden zien, kort gezegd, toe 
op een goed functionerende publieke sfeer die een democratische cultuur, deliberatie en 
het bestaan van een maatschappelijk middenveld mogelijk maakt. Institutionele 
voorwaarden bestaan uit politieke grondrechten die gewaarborgd en afdwingbaar zijn, zoals 
het recht op vereniging, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers en het recht om 
representatie te kiezen of zichzelf verkiesbaar te stellen.  

Deze eerste en abstracte toets wordt aangevuld door een tweede legitimiteitstoets. 
Hierbij wordt naar de daadwerkelijke participatiemogelijkheden gekeken in een specifieke 
wetgevingsprocedure. Zijn er participatiemogelijkheden? En zo ja, hoe manifesteren die 
mogelijkheden zich? Vindt er deliberatie plaats? En wie kan wanneer ter verantwoording 
worden geroepen? Is er sprake van controle? Bij de deze operationele toets wordt ook 
bezien of de wetgever participatie voldoende heeft gefaciliteerd. Staat de wetgever open 
voor nieuwe inzichten? Is het wetgevingsproces voldoende transparant? Bij de bepaling of 
een rechtsregel aanvaardbaar is op basis van de democratische legitimiteit, staat de eerste 
toets voorop. Zonder de vaststelling dat voldaan is aan sociale en institutionele waarborgen 
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die actuele, gelijke en voortdurende participatie in wetgevingsprocessen mogelijk maken en 
garanderen, heeft de evaluatie van de operationele aspecten van wetgevingsprocessen 
weinig zin. 

Deel II - De NGO democratische legitimiteitsthese 
Het feit dat rechtsvorming zich niet beperkt tot de grenzen van de democratische 
rechtsstaat, lokt een wetenschappelijke discussie uit over de democratische legitimiteit 
daarvan. Internationale rechtsvorming wordt gekenmerkt door diffuse, zogenoemde 
‘multipolaire’ processen. De grote verscheidenheid aan internationale juridische regimes 
wordt gekenmerkt door verschillende gradaties in formaliteit, afdwingbaarheid en impact, 
alsmede door de verschillende actoren die daarbij betrokken zijn. De NGO democratische 
legitimiteitsthese komt voort uit de zorg dat belanghebbende individuen meer gevormd 
worden door het resultaat van deze diffuse processen dan ze die zelf kunnen vormgeven. 
Een discussie over de democratische legitimiteit van het internationale recht is urgent in het 
licht van de veronderstelling dat staten hun controle op internationale rechtsvorming deels 
hebben verloren. De tanende statelijke autonomie op grond waarvan staten zelf inhoud en 
vorm aan internationale wetgeving geven, verzwakt de traditionele democratic state 
consent doctrine. Deze doctrine leunt op de idee dat democratische staten als de 
vertegenwoordigers van hun burgers optreden en parlementen door ratificatieprocedures 
het internationale recht op indirecte wijze democratisch legitimeren. 

De zorgen met betrekking tot de democratische legitimiteit van het internationale recht 
suggereren een gebrek aan evenwicht tussen het ideaal van de democratische legitimiteit 
en de totstandkoming van internationaal recht. Academici wijten de afname van de 
normatieve kracht van democratic state consent aan de problematische relatie tussen 
internationaal recht en het ideaal van de individu als auteur van rechtsregels. Alhoewel 
individuen formeel geen rechtssubjecten zijn van internationaal recht, worden ze wel 
degelijk beïnvloed door internationale recht. De indirecte vertegenwoordiging van 
individuen door de instemming van staten wordt geacht te zijn verzwakt door zowel het 
gebrek aan parlementaire controle als het bestaande gebrek aan evenwicht in macht tussen 
de staten.  

De toenemende deelname van de NGOs aan de internationale wetgevingsprocessen, 
verklaart de opkomst van de NGO democratische legitimiteitsthese. De bestudering van het 
juridisch kader van de participatiemogelijkheden voor NGOs in internationale 
wetgevingsprocessen wijst uit dat veel internationale organisaties NGOs toelaten tot hun 
beraadslagingen op basis van accreditatie, waarvan de relatie tussen de VN en de NGOs, 
gereguleerd door ECOSOC, vaak fungeert als een voorbeeld.  

Als tegemoetkoming op het democratisch tekort van internationaal recht worden NGOs 
geacht de naleving van democratische normen zoals transparantie, participatie, controle en 
verantwoording te bevorderen. Daarnaast worden ze verondersteld gemarginaliseerde 
groepen te vertegenwoordigen, een mondiale publieke sfeer te faciliteren en inhoudelijk bij 
te dragen aan de deliberaties tijdens internationale wetgevingsprocessen. Voorts wordt de 
druk die NGOs uitoefenen op ombudsmannen, parlementen, rechtbanken en media 
beschouwd als een bijdrage aan de democratische legitimiteit van internationaal recht.  

De kwalificatie van de betrokkenheid van NGOs in internationale wetgevingsprocessen 
als een bijdrage aan de democratische legitimiteit van internationaal is omstreden. 
Tegenstanders bekritiseren de idealisering van NGOs en de perceptie van het bestaan van 
een mondiaal maatschappelijk middenveld en publieke sfeer. Zij wijzen op de bestaande 
afhankelijkheidsrelatie tussen NGOs en staten die eerder wordt gekenmerkt door 
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strategische drijfveren van staten en internationale organisaties dan door een bijdrage aan 
de democratische legitimiteit, de twijfelachtige vertegenwoordiging van de 
gemarginaliseerde stemmen door NGOs, en het gebrek aan processen om NGOs zelf ter 
verantwoording te kunnen roepen. Bovendien wordt gerefereerd aan de overbezetting van 
NGOs tijdens internationale wetgevingsprocessen die, naar verluidt, de kans dat NGOs 
daadwerkelijk impact kunnen hebben op de vorming van internationaal recht verminderd.  

Alhoewel de onderliggende concepties van democratische legitimiteit vaak impliciet 
blijven, lijken die ten grondslag te liggen aan de huidige controverse rondom de NGO 
democratische legitimiteitsthese. Het debat centreert zich rondom vragen of er wel of geen 
internationale demos kan bestaan, of we wel of niet kunnen spreken van een internationale 
publieke sfeer, of globale deliberatieve praktijken wel of niet internationaal recht 
democratisch kunnen legitimeren, hoe inclusief internationale wetgevingsprocessen 
eigenlijk moeten zijn, en hoe vertegenwoordiging zou moeten worden gedefinieerd zonder 
het bestaan van een wereldparlement om invulling te geven aan de democratische 
legitimering van internationaal recht.  

Uit de bestudering van de verschillende standpunten kan worden afgeleid dat de 
betrokken academici variëren in een monistische benadering of een dualistische benadering 
ten aanzien van de wenselijkheid van democratische legitimering van internationaal recht. 
Eveneens variëren ze in een institutionele of een non-institutionele benadering ten aanzien 
van de voorwaarden en manifestaties van democratische legitimiteit. Bovendien 
interpreteren sommige academici democratische legitimiteit als een evaluatiestandaard die 
verschillende vormen aan kan nemen, afhankelijk van het type gezagsuitoefening en het 
niveau waarop gezag wordt uitgeoefend, terwijl anderen democratische legitimiteit als een 
uniform concept zien, dat in elke context van publieke gezagsuitoefening dezelfde 
karakteristieken behoudt.  

Deel III - De impasse van institutionele randvoorwaarden en een uitweg 
Dat NGOs een rol kunnen spelen in de democratische legitimering van recht is op zich geen 
vreemde stelling. Al eeuwen wordt door theoretici het belang van voluntaire organisaties 
voor democratie onderstreept. In die zin sluit de nadruk op NGOs aan bij de evaluatie van 
de eerder genoemde sociale voorwaarden voor democratische legitimiteit: het bestaan van 
een publieke sfeer die ruimte geeft aan een florerende civil society. Wat de NGO 
democratische legitimiteitsthese kwetsbaar maakt, is het gebrek aan aandacht in het 
discours voor de preliminaire vraag of democratische legitimiteit als concept wel kan worden 
toegepast op internationale rechtsvorming.  

De studie naar de NGO democratische legitimiteitsthese legt niet alleen een 
onoverbrugbaar verschil in opvatting over de definitie van democratische legitimiteit bloot, 
maar ook de neiging van academici om democratische legitimiteit op een gefragmenteerde 
wijze te benaderen. Zowel voorstanders als tegenstanders leggen voornamelijk de nadruk 
op de organisatie van NGOs en de manier waarop NGOs functioneren. Dit wordt 
doorslaggevend geacht in de vaststelling of NGOs internationaal recht democratisch kunnen 
legitimeren. Bovendien, voornamelijk de voorstanders van de these benaderen 
democratische legitimiteit op een gefragmenteerde, non-institutionele manier. Als er al 
aandacht wordt besteed aan de ‘politieke mogelijkheden structuur’ van de deelname van 
NGOs aan internationale wetgevingsprocessen ziet men een selectieve focus op 
democratische praktijken en waarden zonder te refereren naar een institutionele inbedding 
van deze praktijken en waarden. 
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De nadruk op de interne democratische organisatie van NGOs is om twee redenen niet 
overtuigend. In de eerste plaats moet men kritisch bezien of het überhaupt mogelijk is om 
een algemene rol te theoretiseren voor een dergelijk ongestructureerd fenomeen als een 
‘NGO’ dat verwijst naar een enorme verscheidenheid aan actoren. Welke rol men ook 
theoretiseert voor NGOs, deze zal tekortschieten in betrouwbare voorspelbaarheid. Een 
vooraf vastgelegde verantwoordelijkheid voor NGOs, wat wordt verondersteld in de NGO 
democratische legitimiteitsthese, kan, gezien de veranderlijke aard van NGOs, enkel 
empirisch worden getest terwijl de participatie van NGOs in internationale 
wetgevingsprocessen daadwerkelijk plaatsvindt (ad hoc), of nadat NGOs hebben 
deelgenomen aan internationale wetgevingsprocessen (ex post). In de tweede plaats is de 
prioritering van de interne democratische legitimiteit van NGOs niet overtuigend gezien het 
gebrek aan aandacht voor institutionele randvoorwaarden die het mogelijk maken dat de 
input van NGOs vertaald wordt naar politieke impact op de besluitvormingsprocessen in 
internationale wetgevingsprocessen. Wanneer een doorvertaling van input van NGOs in 
daadwerkelijke impact op besluitvorming niet gegarandeerd is, lijkt het stellen van eisen aan 
de democratische legitimiteit van NGOs, naast anderszins normatieve bezwaren, voorbarig. 
Dit laatste leidt tot het centrale punt van kritiek op de NGO democratische legitimiteit these: 
het algemene gebrek aan aandacht voor de noodzakelijke institutionele randvoorwaarden 
voor democratische legitimiteit van internationaal recht. 

De argumenten die de NGO democratische legitimiteitsthese ondersteunen zijn 
geïnspireerd door een non-institutioneel begrip van democratische legitimiteit met een 
selectieve focus op democratische normen en praktijken zoals deliberatie, controle en 
inclusiviteit. Een selectieve focus op democratische waarden en praktijken leidt tot een 
onderschatting van het belang van democratisch agentschap voor welke democratische 
legitimering dan ook. Het formuleert geen overtuigend antwoord op het feit dat de 
mogelijkheden voor NGOs om te kunnen deelnemen aan internationale 
wetgevingsprocessen afhankelijk is van de welwillendheid van machthebbers, zoals staten 
en internationale organisaties. Bovendien, een non-institutionele lezing van democratische 
legitimiteit biedt enkel een gemarginaliseerde lezing van het belang van contestatie voor 
democratische legitimering van recht, en leidt tot de verwaarlozing van de noodzakelijkheid 
van een alles omvattende politieke structuur bestaande uit rechten en juridische 
waarborgen. Op een enkeling na, die ook in nationale context democratische legitimiteit 
definieert op grond van non-institutionele normen en praktijken, lijkt het gros van de 
deelnemers aan het debat hun conceptie van democratische legitimiteit aan te passen aan 
het niveau waarop de publieke gezagsuitoefening plaatsvindt. Met als gevolg dat een 
normatief ‘zwakkere’ toets, ontdaan van de evaluatie van institutionele randvoorwaarden, 
wordt toegepast op internationaal recht in vergelijking tot nationaal recht. Een die 
voornamelijk ziet op de kenmerken van een specifiek wetgevingsproces, zoals op 
transparantie of verantwoordingsmechanismen, of op de accreditatiemogelijkheden voor 
die participatie van andere groepen dan staten mogelijk maken. Met deze multiforme toets 
worden karakteristieke eigenschappen van democratische legitimiteit, zoals de 
veronderstelling dat deliberatie leidt tot een aanvaardbaar besluit omdat een ieder gelijkelijk 
kan deelnemen aan de besluitvorming of dat er altijd de mogelijkheid moet bestaan om 
rechtsregels – met voldoende democratische steun uiteraard – te kunnen wijzigen, 
gemarginaliseerd. Met als gevolg een verwatering van de democratische legitimiteitstoets, 
waardoor de intrinsieke waarde van democratische legitimiteit verloren gaat: de toetsing of 
met de uitoefening van gezag een ieders vrijheid gewaarborgd blijft. Er zijn risico’s 
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verbonden aan deze benadering. Niet alleen verliest democratische legitimiteit zijn 
onderscheidend vermogen om kritisch de aanvaardbaarheid van gezag te kunnen evalueren 
(met het uiteindelijke risico om te worden gekaapt door bestaande machtsdynamieken), 
maar ook verzwakt de claim internationaal recht op autoriteit en bindende kracht, als 
verondersteld wordt dat een zwakkere toets volstaat.  

De neiging tot de formulering van een non-institutionele democratische 
legitimiteitstoets is, alhoewel discutabel, zeer begrijpelijk. De relatie tussen internationale 
rechtsvorming en democratische legitimiteit is problematisch in het licht van de 
institutionele voorwaarden voor democratische legitimiteit. Directe en afdwingbare 
grondrechten en een overkoepelend politiek systeem waarin procedurele, universele regels 
voor wetgeving worden vastgesteld, zoals wij die kennen uit onze nationale democratische 
context, bestaan immers niet op internationaal niveau. Echter het belang van aandacht voor 
institutionele randvoorwaarden wordt bevestigd als we kijken naar de praktijk en het 
juridisch kader van NGOs participatie in internationale rechtsvorming. De impact van NGOs 
is in sterke mate afhankelijk van de bereidwilligheid van staten en internationale organisaties 
om NGOs bij het wetgevingsproces te betrekken. Binnen een democratisch bestel op 
statelijk niveau speelt de bereidwilligheid van politieke organen ten opzichte van NGOs ook 
een rol, ware het niet dat daar door andere kanalen de zeggenschap van burgers is 
gegarandeerd, zoals door verkiezingen en referenda. Het gebrek aan institutionele 
waarborgen op internationaal niveau heeft tot gevolg dat de betrokkenheid van NGOs niet 
op democratische wijze kan worden gecomplementeerd, maar ook niet kan worden 
gecorrigeerd. Het gevaar bestaat dat NGOs eerder onderdeel worden van het probleem van 
oncontroleerbare uitoefening van autoriteit dan van de oplossing. 

Dan reist de preliminaire vraag: als we het eens zijn over de wenselijkheid van een 
evaluatie van internationale gezagsuitoefening op grond van de democratische legitimiteit 
daarvan, hoe moeten die internationale institutionele voorwaarden er dan uit zien? Als een 
potentiële oplossing voor het algemene gebrek aan aandacht voor de institutionele 
randvoorwaarden in het NGO democratische legitimiteit debat, bespreek ik twee bestaande 
benaderingen van institutionele randvoorwaarden: een ‘kosmopolitische’ benadering en 
een ‘tweewegen’ benadering. De kosmopolitische benadering theoretiseert institutionele 
randvoorwaarden direct op internationaal niveau, en benadert democratische legitimiteit 
op een uniforme-institutionele wijze. De tweewegen benadering is gebaseerd op de reeds 
verankerde institutionele randvoorwaarden op het niveau van de democratische staat, en 
benadert democratische legitimiteit op een multiforme-institutionele wijze. Aanvankelijk 
lijkt de tweewegen benadering overtuigend. Wanneer staten zorgdragen voor institutionele 
waarborgen, en hun afgevaardigden met bepaalde internationale wetten instemmen, en 
wanneer de deelnemers het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van NGOs, verder 
het proces van het ontstaan van de internationale wetten verrijken, lijkt de democratische 
legitimiteit van het internationale recht gegarandeerd. Echter, op verschillende niveaus 
ontstaan conceptuele en praktische bezwaren. De tweewegen benadering is niet in staat de 
eerder besproken gebreken in de democratic state consent doctrine op te lossen, in verband 
met gebreken in de delegatie keten en de ongelijke besluitvormingsstructuur van 
internationale wetgevingsprocessen. Bovendien vereist een correcte toepassing van de 
tweewegen benadering een top-down democratisering van de huidige niet-democratische 
staten, hetgeen moeilijk te verenigen is met het democratische beginsel freedom from 
domination. Voorts lijkt deze benadering van democratische legitimiteit alleen het gedrag 
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van staten voor hun eigen burgers te legitimeren, en niet het resulterende internationaal 
recht zelf.  

De democratische legitimiteit van een internationale rechtsorde vereist dat regels die de 
procedure van de wetgeving voorschrijven ook op democratische wijze kunnen worden 
gewijzigd. Wil men aan het ideaal van de democratische legitimiteit voldoen dan moet men, 
in het licht van de beginselen van vrijheid en gelijkheid, institutionele waarborgen kunnen 
garanderen op hetzelfde niveau waarop de uitoefening van publiek gezag plaatsvindt. 
Daarom lijkt een kosmopolitische, uniforme-institutionele benadering de meest redelijke 
manier om aan het ideaal van de democratische legitimiteit van internationaal recht te 
voldoen. Een kosmopolitische benadering schrijft processen en instituten voor op het niveau 
waarop de gezaghebbende beslissingen gemaakt worden. Zo wordt ieder individu voorzien 
van een actuele, gelijke, en voortdurende mogelijkheden om internationaal recht te maken, 
te bediscussiëren en mogelijke voorstellen te verwerpen en te veranderen. Het is echter 
onrealistisch om aan te nemen dat de huidige internationale wetgevingsprocessen zullen 
worden aangepast om aan die democratische institutionele normen te voldoen.  

De theoretische complexiteit en de praktische onwaarschijnlijkheid van het 
implementeren van internationale institutionele waarborgen nodigen uit om te 
heroverwegen hoe NGOs’ onbetwiste bijdrage aan internationale wetgeving dan het beste 
geduid kan worden. In de conclusies van mijn onderzoek besteed ik kort aandacht aan deze 
vraag. Ik stel dat de deelname van NGOs aan internationale wetgeving beter kan worden 
beschouwd als een bijdrage aan de ‘kwaliteitsrechtvaardiging’ van het internationaal recht. 
De kennis van NGOs kan bijdragen aan zowel de inhoud van internationaal recht, als het 
proces waarin internationaal recht tot stand komt. Een kwaliteitsrechtvaardiging vormt geen 
beletsel voor de kenmerkende voorwaardelijke deelname van NGOs aan internationale 
wetgevingsprocessen. Ook sluit een kwaliteitsrechtvaardiging beter aan bij de eerder 
beschreven dynamische karakteristieken van NGOs die een ante hoc theoretisering van hun 
rol in de weg staan. In tegenstelling tot democratische legitimiteit, is een 
kwaliteitsrechtvaardiging in beginsel gebonden aan ad hoc en ex post empirische studies 
naar de gronden die wetgevers aanvoeren ter rechtvaardiging van de tot stand gekomen 
wet.  

Er bestaat een aanzienlijk raakvlak tussen een aantal begrippen die centraal staan in een 
kwaliteitsverantwoording en de begrippen die terugkomen in democratische legitimiteit 
theorie, zoals transparantie, de ontvankelijkheid van gezaghebbers voor standpunten van 
derden, en het belang van pluriforme bronnen van informatie. Een kwaliteitsrechtvaardiging 
wordt echter gekenmerkt door het feit dat een dergelijke rechtvaardiging van zowel de 
rationaliteit van het proces als de inhoud van de norm een onafhankelijke daad van 
wetgevers is. Anders dan democratische legitimiteit is een kwaliteitsrechtvaardiging voor de 
vaststelling of er wel of niet sprake is van een rechtvaardiging niet afhankelijk van een 
aanvaarding door rechtssubjecten. 

Alhoewel een kwaliteitsrechtvaardiging beter past bij de huidige internationale 
wetgevingspraktijken, is het vanuit een normatief oogpunt een zwakkere standaard voor de 
uitoefening van gezag dan democratische legitimiteit. De focus in de evaluatie van 
internationale recht verschuift van wetgeving door de mensen naar wetgeving voor de 
mensen. Een lezing van participatie van NGOs in termen van kwaliteitsrechtvaardiging 
verhult in zekere mate de feitelijke politiek waar wetgevingsprocessen door worden 
gekenmerkt. Niettegenstaande haar ogenschijnlijk ‘neutrale’ connotatie en verwijzingen 
naar goed geïnformeerde wetgevers, de noodzaak van meerdere bronnen van informatie en 



 

388 

deskundigheid, met het oog op een procedureel-rationele deliberaties, kunnen mogelijke 
machtsdynamieken niet worden uitgesloten noch worden gecorrigeerd. NGOs, onder het 
mom van een kwaliteitsrechtvaardiging, kunnen worden gebruikt om te verhullen wat er 
werkelijk op het spel staat: het mogelijke nastreven van het eigenbelang van staten, 
internationale organisaties, en van de NGOs. Voorts wordt een analyse van de deelname van 
NGOs aan internationale wetgeving op basis van kwaliteitsrechtvaardiging gehinderd door 
het gebrek aan een normatieve gedeelde standaard van wat kwaliteit nou is.  

De suggestie om de termen te veranderen waarmee het debat over de deelname van 
NGOs wordt gevoerd, gaat gepaard met de aanbeveling om de deelname van NGOs in 
internationale wetgeving te onderwerpen aan nadere studie. Meer inzicht in de politiek van 
zowel de wetgevingsprocessen als de rechtvaardiging van internationaal recht is wenselijk. 
In vervolgonderzoek zouden empirische studies uitgevoerd kunnen worden naar de 
bijdragen van NGOs in termen van input in en impact op internationale 
wetgevingsprocessen, evenals studies naar de gronden die wetgevers aandragen ter 
verantwoording van de tot stand gekomen wetten. Toekomstig onderzoek zou zich 
eveneens kunnen buigen over normatieve componenten van een kwaliteitsrechtvaardiging 
van internationaal recht, zoals hoe een theorie van afweging van belangen eruit zou kunnen 
zien en welke deugden men zou kunnen definiëren voor de internationale wetgevers om het 
gebrek aan democratische legitimiteit enigszins te compenseren. 


