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Vandaag spreken woordvoerders van 12 fracties ongeveer twee en een half uur over een 

voorstel van wet betreffende deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris 

van de Koning en de burgemeester. Het voorstel is al eerder in beide Kamers behandeld, in 

de Tweede Kamer zelfs al twee keer, en werd met grote meerderheid aangenomen. In 

eerste lezing was naast de SGP, een partij die nog niet zo lang geleden tegen het passief 

kiesrecht voor vrouwen was, ook de CU tegen maar die heeft nu in tweede instantie zijn 

bezwaren in het pluche van de regeringszetel verstopt zoals D66 dat deed met het 

referendum. Dat desondanks er een ruime spreektijd is genoteerd, bewijst hoe belangrijk dit 

onderwerp wordt gevonden. De vraag is echter of na de aanneming van dit wetsvoorstel er 

in de praktijk veel zal veranderen of dat in feite de situatie bij het oude blijft. 

Deze prangende vraag werd het best verwoord tijdens het gesprek met deskundigen op 24 

april in deze Kamer door de hoogleraar Publiek organisatierecht Universiteit Utrecht Remco 

Nehmelman die constateerde dat er een schaduwdebat over dit wetsvoorstel hangt. 

Treffend zei hij: Ik heb nauwlettend de discussies in de Tweede Kamer gevolgd. Daar zie je 

dat de discussie waar eigenlijk iedereen het misschien wel stiekem over wil hebben, niet 

gevoerd mag worden. Waar gaan we naar toe met een andere benoemingswijze. Of dat 

gebeurt, zal uit een nieuw wetsvoorstel moeten blijken. Gaat dat door de bevolking 

gebeuren. Of door de raad of nog steeds door een Kroonbenoeming? Kort en goed: de echte 

spannende discussie moet nog volgen, aldus deze deskundige. 

In dat licht is de politieke situatie in Nederland alarmerend en is  de kloof tussen enerzijds 

politiek en de regenten en anderzijds de burgers  groter dan ooit. Nederland is het enige 

land in het moderne Europa dat geen gekozen burgemeester kent. Er zijn diverse enquêtes 

gehouden. Nieuwsuur deed dat vorig jaar onder de regerende burgemeesters. Slechts 10% 

was voor een gekozen burgemeester, een twee derde meerderheid wil het systeem zo 

houden als het is. Andere enquêtes, maar dan onder de totale bevolking gehouden, tonen 

aan dat er  al tientallen jaren een twee derde meerderheid voor een gekozen burgemeester 

is. Steeds als het onderwerp in het parlement aan de orde komt, en ook nu weer, komt er 

een groep burgemeesters die zich als mandarijnen tegen de wetswijziging keren. Terzijde: 

mandarijnen waren ambtenaren in het Chinese keizerrijk die in hoog aanzien stonden. Om 

mandarijn te kunnen worden moest men een zeer moeilijk staatsexamen afleggen, dat wel. 



De bezwaren zijn steeds ongeveer hetzelfde. Er moet eerst een grondige inhoudelijke 

discussie over het burgemeestersambt komen en met vreest verkiezingen die het lokaal 

bestuur overleveren aan de waan van de dag.  

Voorzitter, er is bij de gevestigde partijen een groot verzet tegen meer directe democratie 

en een groot wantrouwen in het beoordelingsvermogen van de kiezer. Tot een goede 

honderd jaar geleden waren er tegenstanders van het vrouwenkiesrecht en werden 

vrouwen geminacht en niet als volwassen staatburgers gezien. Soms werd openlijk gezegd: 

daar hebben ze de hersenen niet voor. In feite is het nu nog erger omdat in feite alle 

staatsburgers geminacht worden en niet als volwassen staatsburgers worden gezien. In feite 

willen de politieke partijen  zelf alle macht in handen houden. Vroeger kwam de VVD er 

openlijk voor uit dat de burgemeestersbenoeming noodzakelijk waren in het politieke 

beloningsstelsel. Het uitgerangeerde vroegere VVD Tweede Kamerlid Ybeltje Berckmoes  

beschrijft in haar boek “Mislukt Kamerlid” hoe zij zelf gepolst werd om burgemeester in een 

kleine gemeente te worden. Er zijn vele voorbeelden van mislukte politici die 

weggepromoveerd werden of beloond werden. 

De huidige situatie is alarmerend. De staatscommissie Parlementair Stelsel onder 

voorzitterschap van Commissaris van de Koning Remkes heeft gewezen op het functieverlies 

van de politieke partijen en dit een zwak punt in onze democratie genoemd. In die situatie 

claimen de vroegere grote partijen CDA, PvdA en VVD nog steeds het leeuwendeel van de 

functies. Kan er een actueel overzicht worden gegeven hoeveel burgemeesters deze partijen 

momenteel nog leveren van de naar ik meen ca. 386 burgemeesters? 

50PLUS is voorstander van meer directe democratie waarbij de burgers rechtsreeks de 

burgemeester kiezen. Waarbij niet de kandidaten via de niet meer representatieve politieke 

partijen worden bepaald en de meer dan 98 % van de bevolking die geen lid is van een 

politieke partij in feite wordt uitgesloten. 50PLUS wil dat ook dat capabele mensen uit die 

andere 98%  echt serieus kandidaat kunnen zijn. 

Uiteraard steunen wij het wetsvoorstel maar tegelijkertijd constateren wij dat D66 verzuimd 

heeft, dit in tegenstelling tot het schrappen van het referendum, over een echt gekozen 

burgemeester iets in het regeringsprogramma op te nemen. Wie de krachtsverhoudingen 

binnen het kabinet kent, weet dat er van deze regering geen wetsvoorstel dien aangaand te 

verwachten is. Er zal na de stemmingen volgende week dan ook, zo vrezen wij, niet veel in 

de praktijk veranderen. 

 


