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EXPERTISE, ONDERZOEK EN PUBLICATIES 

Expertise 

Reijer doet op dit moment vooral onderzoek naar vraagstukken rondom 
digitalisering en de democratische rechtsstaat. Onlangs verscheen zijn 

boek Artificiële intelligentie en de rechtsstaat bij Boom Juridisch. Met het artikel 
‘digitalisering en de (dis)balans binnen de trias politica’ (Ars Aequi 2020) won Reijer 
de Leidse Meijersprijs voor het beste gepubliceerde artikel per facultair 

onderzoeksprogramma en de Van Wersch Springplankprijs voor het beste juridische 
artikel. Zie voor meer informatie over Reijers AI-onderzoek ook het 
openbare webinar dat hij onlangs verzorgde, de NRC-column van Maxim Februari, de 

jortcast, de OU-podcast Over Denken of de interviews met het vakblad Mr., Follow 
The Money en de Nieuwe Wereld. Reijer gaat regelmatig met de praktijk in gesprek 
over zijn onderzoek. 

Eerder deed Reijer deed door NWO gefinancierd promotieonderzoek naar 
constitutionele veranderingen in Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Staten, 
Japan en Duitsland. Hij publiceerde in tijdschriften als het Cambridge Journal of 

International en Comparatieve Law (peer-reviewed), The Theory and Practice of 
Legislation (peer-reviewed) en Beleid en Maatschappij. Hij presenteerde papers in 
onder andere Durham, Milaan, Austin en New Haven (Yale University). Reijer leverde 

bijdragen aan het publieke debat op onder andere ICONnect, het Leiden Law 
Blog, Publiekrecht en Politiek, Joop.nl en in de Volkskrant. Eind 2019 werd Reijer als 
Research Fellow toegelaten tot het onderzoeksprogramma The Legitimacy and 

Effectiveness of Law & Governance van de Universiteit Leiden. Reijer is een 
pleitbezorger van een multidisciplinaire benadering waarmee kan worden begrepen 
hoe constitutionele (rechts)normen en beginselen in de ‘echte wereld’ ontstaan, 

werken en uiteindelijke weer vergaan. 

https://www.boomdenhaag.nl/webshop/artificiele-intelligentie-en-de-rechtsstaat
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/staats--en-bestuursrecht/digitalisering-en-de-disbalans-binnen-de-trias-politica.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/01/reijer-passchier-wint-meijersprijs-en-van-wersch-springplankprijs
https://www.youtube.com/watch?v=x4JyNG3VrBk&t=4533s
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/19/de-macht-ligt-allang-niet-meer-bij-het-parlement-a4028056
https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-jortcast/56884/347-big-tech-rules
https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-jortcast/56884/347-big-tech-rules
https://www.ou.nl/en/over-denken-reijer-passchier
https://www.mr-online.nl/reijer-passchier-over-het-effect-van-digitalisering-op-de-staatsmachten/
https://www.ftm.nl/artikelen/datahebzucht-algoritmes-overheid-toeslagenaffaire
https://www.ftm.nl/artikelen/datahebzucht-algoritmes-overheid-toeslagenaffaire
https://www.youtube.com/watch?v=fcTMu94DTow


Onderzoek 

Digitalisering en de toekomst van de democratische rechtsstaat 

Verdere digitalisering en de opkomst van AI maken overheden en enkele grote 
techbedrijven nog machtiger dan zij nu al zijn. Is onze constitutie daar klaar voor? 

Kan zij de democratische rechtsstaat en zijn fundamentele waarden ook in de 
toekomst borgen? Die vragen staan centraal in het onderzoek van Reijer Passchier. 

Uit eerste resultaten blijkt al dat onze constitutie in verband met digitalisering 

belangrijke updates behoeft. Zo profiteert binnen de overheid met name de 
uitvoerende macht van nieuwe digitale technologie. De rechtspraak en vooral het 
parlement blijven achter. Ook maakt digitalisering de uitvoerende macht moeilijker 

controleerbaar, mede omdat digitale technologie vaak ondoorzichtig is (een ‘black 
box-karakter’ heeft) en complexiteit met zich meebrengt. Veel van de regels die die 

overheid burgers oplegt hebben tegenwoordig de vorm van algoritmes of worden 
vastgesteld op basis van algoritmische analyses van data. Maar als de algoritmes 
van de overheid niet openbaar zijn of nauwelijks te begrijpen, hoe moet het 

parlement dan democratische controle op die regels uitoefenen? Of hen van 
democratische legitimatie voorzien? En hoe moet de rechter controleren of de door 
het overheidsbestuur toegepaste regels in overeenstemming met de democratische 

wet zijn? 

Een andere kwestie die Reijer onderzoekt betreft de regelgevende macht van Big 
Tech. Steeds vaker leggen grote techbedrijven regels aan burgers op, zonder dat 

burgers desgewenst aan die regels kunnen ontsnappen. Denk aan regels in de vorm 
van algemene voorwaarden van producten die burgers moeten gebruiken omdat er 
geen alternatieven zijn. Of regels in de vorm van productstandaarden die het 

informatieaanbod van (mede-)burgers bepalen. Bij gebrek aan individuele autonomie 
in de digitaliserende maatschappij is de democratisch gelegitimeerde wetgever 
(nationaal of Europees) in theorie de aangewezen instantie om desgewenst de macht 

van Big Tech te beperken. Maar is de democratisch gelegitimeerde wetgever daartoe 
nog in staat? Dat valt te betwijfelen en zal de komende jaren moeten blijken. 
Wellicht zal het antwoord deels ‘nee’ zijn. In dat geval bestaan er misschien 

mogelijkheden om democratische en rechtsstatelijke waarborgen in te bouwen in de 
techbedrijven zelf. Hoe die waarborgen eruit kunnen en moeten zien is ook 
onderdeel van Reijers onderzoek. 
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Werkervaring 
Voorheen was Reijer tussen 2005 en 2007 Adelborst bij de Koninklijke Marine en het 
Korps Mariniers. Daarna studeerde hij rechten in Leiden. Naast zijn rechtenstudie 

volgde hij vakken filosofie, geschiedenis en oud-Grieks. Hij is in 2012 afgestudeerd 
in het Europees Recht. Tussen 2012 en 2017 was Reijer als docent en promovendus 
staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. In het voorjaar van 

2014 was hij Visiting Researcher bij het Department of Government van 
de University of Texas at Austin. Op 9 november 2017 verdedigde hij met succes zijn 
proefschrift Informal constitutional change: constitutional change without formal 

constitutional amendment. Vanaf 1 januari 2017 tot 1 februari 2018 was hij als 
Universitair Docent vergelijkend constitutioneel recht verbonden aan Tilburg 
University. In Tilburg was hij tevens actief in het project Nederlandrechtsstaat.nl. 

Vanaf 1 februari 2018 tot juni 2020 was Reijer als wetenschappelijk medewerker 
verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 
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