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1 Democratisch tekort?
In het ‘Hoofdlijnenakkoord’ van het huidige kabinet
is een aantal voornemens vastgelegd over wat daar
‘bestuurlijke vernieuwing’ wordt genoemd. Er is zelfs
een minister aangesteld met deze titel. Het gaat bij de
voorgenomen ‘bestuurlijke vernieuwing en vergro-
ting van de kwaliteit van het openbaar bestuur’ om
verschillende onderwerpen. Onder andere: het kies-
stelsel, de ‘gekozen burgemeester’, de mogelijkheid
van een rechtstreeks gekozen minister-president en
een vernieuwing van de organisatie van de overheid.

De minister-president zal zelf leiding geven aan
een ‘regiegroep’ (!?) uit het kabinet, die een ‘gron-
dig en gericht onderzoek zal instellen naar de ver-
schillende modaliteiten van de versterking van de
positie van de minister-president, diens bevoegd-
heden en democratische legitimatie, waaronder
argumenten voor en tegen diens rechtstreekse
benoeming’, waarna het kabinet ‘zo spoedig moge-
lijk beargumenteerd verslag van zijn bevindingen
aan de Staten-Generaal doet, waar mogelijk verge-
zeld van concrete voorstellen’.1

De drie andere hierboven genoemde onderwer-
pen komen voor rekening van de bewindsman voor
Bestuurlijke Vernieuwing, Thom de Graaf, die met

deze benoeming terugkeerde in de politiek nadat
hij was afgetreden als fractievoorzitter in de
Tweede Kamer vanwege de verkiezingsnederlaag
die ook D66 in 2001 leed.

Er kennelijk van overtuigd dat van vernieuwing
niets terechtkomt als plannen daartoe niet zo snel
mogelijk ter tafel komen, stipuleert het ‘Hoofd-
lijnenakkoord’ dat voorstellen tot wijziging van de
kieswet en een rechtstreeks gekozen burgemeester
uiterlijk twaalf maanden na het aantreden van het
kabinet tot wetsvoorstellen moeten hebben geleid.
Men krijgt de indruk dat het kabinet de prijs voor
deze haast en ijver graag betaalt. Deze bestaat 
– naast gebrek aan doordachtheid en consistentie,
die al opvallen in de uitgangspunten – uit het feit dat
de voorgenomen wijzigingen van de staatkundige
structuur niet in strijd mogen zijn met de grondwet.
Deze voorwaarde heeft duidelijk zijn sporen nagela-
ten in de voorstellen voor verandering van kiesstelsel
en gemeentebestuur die De Graaf, als minister zon-
der ministerie gestationeerd op Binnenlandse
Zaken, in het afgelopen jaar in de vorm van ‘hoofd-
lijnennotities’ heeft doen verschijnen.

Eén doelwit in de volkswoede tegen ‘paars’ was:
het regeerakkoord. Want daarin legden de rege-
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ringspartijen ná de verkiezingen een beleid vast
waarover de kiezer zich niet had kunnen uitspre-
ken. ‘Nieuwe politiek’ moest aan deze vorm van
‘achterkamertjespolitiek’ een eind maken. Deze
belofte loste Jan Peter Balkenende bij de formatie
van zijn eerste kabinet op eigenaardige wijze in.
Weliswaar bepaalden de partijen die aan de rege-
ring gingen deelnemen op vertrouwde wijze ná de
verkiezingen het voorgenomen beleid waaraan hun
fracties zich hadden te binden. Maar het document
waarin zij zich vastlegden was niet meer ‘het
regeerakkoord’. Het heette nu ‘strategisch ak-
koord’! Bij de formatie van het tweede kabinet
Balkenende werd deze politieke vernieuwing voort-
varend doorgezet. Nu heet het regeerakkoord
‘Hoofdlijnenakkoord’.2

In dit ‘Hoofdlijnenakkoord’ hebben de rege-
ringspartijen nu dus ná de verkiezingen vastgelegd
dat het verkiezingsstelsel voor de Tweede Kamer en
de verkiezing van de burgemeester vóór de volgen-
de Kamerverkiezingen moeten zijn herzien ‘ter
versterking van de democratie’. Bij de afgelopen
verkiezingen hebben de kiezers niet de kans gekre-
gen zich over deze onderwerpen uit te spreken. Bij
de volgende verkiezingen krijgen zij die niet, want
dan zijn de voorstellen – als het aan het kabinet ligt –
buiten hen om ingevoerd. In de verkiezingspro-
gramma’s en de verkiezingscampagne hebben
deze onderwerpen niet of nauwelijks een rol
gespeeld, met D66 als enige uitzondering.3

De regeringspartijen zijn er bij het opstellen
van het ‘Hoofdlijnenakkoord’ kennelijk vanuit
gegaan dat zij de staatkundige structuur kunnen
wijzigen zonder daarvoor over een expliciet man-
daat van de kiezers te beschikken en zij achten het
ook niet nodig voorstellen daartoe bij de volgende
verkiezingen alsnog aan de kiezer voor te leggen.
Door de koninklijke weg van een grondwetswijzi-
ging te omzeilen, wordt niet alleen een uitspraak
van de kiezers ontlopen, maar ook de daarvoor
benodigde tweederde meerderheid in de Staten-
Generaal voor zulke voorstellen. Zo dreigt een situ-
atie te ontstaan dat fundamentele veranderingen
van onze staatkundige inrichting tot stand komen
waarvoor bij de verkiezingen in januari 2003 
nog geen vijf procent van de kiezers min of meer
tekende. 

Het democratisch tekort van het bestaande poli-
tieke stelsel is nooit beter gedemonstreerd dan

door de wijze waarop de kiezer nu buitenspel wordt
gezet om dat stelsel, ‘ter versterking van de demo-
cratie’, te kunnen veranderen.

2 Kiesstelsel: een vreemde logica
Maar waarom moet het kiesstelsel eigenlijk veran-
derd worden? De ‘hoofdlijnennotitie nieuw kies-
stelsel’, Naar een sterker parlement,4 noemt daarvoor
vier redenen. De politiek is persoonlijker geworden
en daarom moeten Kamerleden niet via een partij-
lijst, maar rechtstreeks door de kiezer gekozen wor-
den. Dan zijn ze bovendien ‘afrekenbaar’ bij her-
verkiezing, want daarvoor zijn ze dan niet in
hoofdzaak van de partij, maar vooral van de kiezers
afhankelijk. Het nieuwe stelsel moet er in de twee-
de plaats komen om de kiezers het gevoel te geven
dat ze een werkelijke keuze kunnen maken. Ten
derde zullen Kamerleden die rechtstreeks gekozen
zijn het dualisme versterken.Ten slotte zal een kies-
stelsel dat meer de nadruk legt op het kiezen van
personen politieke partijen dwingen tot ‘heroriën-
tering’ op de kandidaatstelling en dat leidt dan weer
tot meer elan in de partijen.

Het eerste dat bij dit verhaal opvalt is dat er hele-
maal niet de noodzaak van een wijziging van het
kiesstelsel uit volgt. Het staat politieke partijen
immers geheel vrij om per kieskring herkenbare
regionale kandidaten verkiesbaar te stellen. De
PvdA heeft van eind jaren zestig tot begin jaren
negentig een kandidaatstellingsprocedure gekend,
waarin het partijgewest (dat correspondeerde met
een kieskring) uitgezonderd de lijsttrekker geheel
zelfstandig de samenstelling van de kandidatenlijst
vaststelde. Daarnaast is het mogelijk door middel
van voorkeurstemmen iemand rechtstreeks te ver-
kiezen, daar hoef je tegenwoordig maar een kwart
van de kiesdeler voor te halen, terwijl in het huidige
stelsel kandidaten op alle lijsten in alle kieskringen
kunnen staan, iets wat in het voorstel van De Graaf
in de voorgestelde regionale kiesregio’s verboden is.
In feite zijn om en nabij de 15.000 stemmen in
Nederland voldoende om een kandidaat rechtst-
reeks in de Tweede Kamer te kiezen, aanmerkelijk
minder dan in het door De Graaf ontworpen stelsel
van regionale regio’s. Ja maar, zulke kandidaten
worden door politieke partijen ge(her)kandideerd,
roepen sommigen dan. Dit verandert echter niet in
het kiesstelsel dat De Graaf voorstelt, ondanks de
misleidende tekst van de notitie (p. 11).
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Om kiezers ‘het gevoel’ te geven dat er iets te kie-
zen valt, dienen politieke partijen ervoor te zorgen dat
ze zich duidelijk en herkenbaar van elkaar onder-
scheiden. Dat heeft niets met het kiesstelsel te
maken, zoals de laatste verkiezingen bewezen, die
helaas voor De Graaf een hoge opkomst te zien gaven,
terwijl hij een dalende opkomst nu juist als argument
te meer aanvoert voor een stelselwijziging. Overigens
ligt de opkomst in landen met een half (Duitsland) of
volledig (Groot-Brittannië, de Verenigde Staten) dis-
trictenstelsel helemaal niet hoger dan in Nederland.
Integendeel: die is daar veel lager. Bij de laatste ver-
kiezingen in het Verenigd Koninkrijk bleef veertig
procent van de Britse kiezers thuis, ondanks het feit
dat ze daar al sinds mensenheugenis alle leden van
het Lagerhuis rechtstreeks kiezen.

En als wij het toch over onze overburen hebben:
het feit dat alle leden van het Lagerhuis rechtstreeks
gekozen zijn, houdt niet in dat er van dualisme in de
Britse politiek meer te bespeuren valt dan in de
Nederlandse. Integendeel, de fractiediscipline gaat
er veel verder dan in Nederland denkbaar is en het
parlement staat er buitengewoon zwak tegenover de
regering. Het verband dat de minister legt tussen
een eigen kiezersmandaat van leden van de Tweede
Kamer enerzijds, en een ‘krachtig parlement’ met
een sterker dualisme is zowel empirisch (zoals niet
alleen uit het Britse voorbeeld blijkt) als theoretisch
uit de lucht gegrepen. Meer of minder dualisme
staat grotendeels los van het vigerend kiesstelsel en
wordt door heel andere factoren bepaald.

Ten slotte is het helemaal niet nodig (en zelfs
bedenkelijk) dat politieke partijen door de wetgever
gedwongen zouden worden zich te ‘heroriënteren’
bij het zoeken naar geschikte Kamerkandidaten.
Bedenkelijk, omdat de regering zich niet te
bemoeien heeft met de wijze waarop politieke par-
tijen zich organiseren. Overbodig, omdat wij de
laatste tien jaar immers zien dat met name de grote
partijen zich krampachtig inspannen om kandida-
ten te werven die al buiten de politiek bekend zijn
en het ‘goed doen’ op de televisie.

Zelfs als men de vier argumenten van het kabi-
net voor veranderingen in de politiek zou delen,
dan is er, kortom, geen sprake van dat een herzie-
ning van het kiesstelsel daarvoor een noodzakelij-
ke, laat staan voldoende voorwaarde is. Dat die
argumenten zelf niet veel meer dan loze bewerin-
gen zijn, laat ik hier verder buiten beschouwing.

Hoe zou het nieuwe stelsel eruit moeten zien?
Zoals gezegd moesten de voorstellen binnen de
bestaande grondwet blijven – dat wil zeggen dat
aan het beginsel van evenredige vertegenwoordi-
ging niet kon worden getornd. Onder deze conditie
is een gemengd kiesstelsel bedacht met meervoudi-
ge districten, waarbij de kiezer twee stemmen uit
kan brengen. Met de eerste stem kiest hij of zij op
de landelijke lijst van een politieke partij, net als
nu. De uitslag van deze stemming bepaalt, evenals
in het huidige stelsel, het aantal zetels per partij en
dus de machtsverhoudingen in de Tweede Kamer.
Een tweede stem kan de kiezer uitbrengen op een
districtskandidaat. Het gaat daarbij om meervoudi-
ge districten, waarin minimaal twee en maximaal
vijf à zes kandidaten kunnen worden gekozen.
Maximaal 75 leden van de Tweede Kamer kunnen
aldus rechtstreeks gekozen worden in de ongeveer
twintig kiesdistricten waarin Nederland dan zou
zijn ingedeeld. Maximaal, want in die kiesdistricten
is alleen degene gekozen die voldoende stemmen
heeft gehaald. De andere stemmen die op de lijst
van de betreffende partij zijn uitgebracht, tellen niet
mee, want hier geldt een personenstelsel en niet de
kandidatenlijst. Districtskandidaten mogen niet ook
op de landelijke lijst staan. De samenstelling van de
Tweede Kamer komt tot stand door de via de tweede
stem rechtstreeks gekozen Kamerleden aan te vul-
len met het aantal kandidaten op de landelijke lijst
om te komen tot het aantal zetels dat de betreffende
partij bij de eerste stemming heeft behaald.

In dit ‘gemengde kiesstelsel’ zouden de voorde-
len van evenredige vertegenwoordiging gecombi-
neerd zijn met die van een districtenstelsel. Volgens
de ‘hoofdlijnennotitie’ heeft het gemengde kiesstel-
sel de toekomst en kan hier zelfs gesproken worden
van ‘de kiesrechthervorming van de 21e eeuw’ (p.
18). Gewezen wordt op de vele staten die ons land
zijn voorgegaan met het invoeren van een gemengd
stelsel: Duitsland, Italië, Nieuw-Zeeland, Schotland,
Wales, Japan, Venezuela, Bolivia, Mexico, de
Russische Federatie, Hongarije, Albanië, Armenië,
Kroatië en Georgië. Ook wordt vermeld dat het
Verenigd Koninkrijk invoering ervan overweegt (p.
19). Maar niet dat Denemarken op goede gronden
van zo’n stelsel heeft afgezien. De voor de hand lig-
gende vraag is daarna of zich in deze staten de door
De Graaf verwachte voordelen inderdaad voordoen.
Ik heb die vraag gesteld op een door het ministerie
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belegde discussiebijeenkomst en kreeg van de
ministeriële vooronderzoekers te horen dat die niet
te beantwoorden was, omdat het voor Nederland
bedachte stelsel uniek is en niet vergelijkbaar met
andere gemengde stelsels. Waarna men zich er
alleen maar over kan verwonderen waarom deze
dan als een voorbeeld voor ons land in de ‘hoofdlij-
nennotitie’ zijn aangevoerd,5 maar ook kan vaststel-
len dat er geen empirische evidentie bestaat voor de
veronderstelde werking van dit kiesstelsel.

Het voornaamste bezwaar dat altijd tegen het
bestaande kiesstelsel is aangevoerd is dat het welis-
waar een getrouwe afspiegeling van partijpolitieke
voorkeuren in het parlement garandeert, maar in
het algemeen de kiezer in het ongewisse laat wat
voor regering er na de verkiezingen wordt gevormd.
Dit bezwaar lag in 1945-1946 mede ten grondslag
aan de oprichting van de PvdA (toen werd de reme-
die gezien in een partijpolitieke bundeling welke
een meerderheidsregering van de nieuwe partij
mogelijk zou maken) en in 1966 aan die van het
huidige D66. Dat zag een ‘first past the post’-dis-
trictenstelsel en een gekozen minister-president of
ten minste een gekozen formateur als remedie.

Het door De Graaf voorgestelde kiesstelsel is
noch bedoeld, noch geschikt om Nederland van
deze politieke erfzonde te verlossen. De landelijke
uitslag legt de zetelverdeling in de Tweede Kamer
vast. De tweede, regionaal uit te brengen stem
bepaalt alleen hoeveel leden van een fractie regio-
naal zijn gekozen, en hoeveel op basis van de lan-
delijke lijst toetreden tot de Tweede Kamer.

Ik zie geen voordelen, alleen maar nadelen van
de invoering van een dergelijk stelsel. Het is nog
ingewikkelder dan het Duitse, dat door de meeste
Duitse kiezers niet begrepen wordt. Minister De
Graaf roept als antwoord dat het huidige stelsel ook
ingewikkeld is en verwijst dan naar de verdeling
van restzetels. Dat is nogal flauw: iedere kiezer
begrijpt de werking van het stelsel heel goed, zon-
der precies te weten volgens welke berekening rest-
zetels worden toegewezen. Overigens is het geen
sterk argument om als alternatief voor een als inge-
wikkeld afgeschilderd stelsel een nog veel ingewik-
kelder stelsel voor te stellen.6 De politicoloog en
kiesrechtdeskundige dr. Gerard Visscher demon-
streerde in een recente discussie de ingewikkeld-
heid en ondoorzichtigheid van het stelsel van De

Graaf tamelijk overtuigend, toen hij er op wees dat
in de ‘hoofdlijnennotitie’ vier keer gedrukt staat dat
‘politieke partijen een district binnenhalen’. Dat is
namelijk onzin, omdat wat hier bedoeld wordt
niets anders is dan dat een regionale kandidaat van
een politieke partij wordt verkozen in plaats van
een landelijke. Zelfs de opstellers van de notitie
begrijpen het systeem kennelijk niet waar het een
wezenlijk punt betreft.7

De nadelen van het voorgestelde zijn velerlei en
ik beperk mij hier tot het opsommen van enkele.
Het stelsel leidt tot onevenwichtiger samengestelde
fracties van de grote partijen, en dus allerminst tot
hun versterking zoals één van de uitgangspunten
van de ‘hoofdlijnennotitie’ luidt.8 De grote partijen
zullen niet meer dan één kandidaat per district stel-
len, in de wetenschap dat die bij voorbaat gekozen
is – een eigenaardige implicatie van een stelsel dat
de kiezer meer macht zegt te willen geven. Kleine
partijen zullen er meestal vanaf zien regionale kan-
didaten te stellen, omdat zij langs die weg toch
geen zetels kunnen verwerven. Het gevolg is wel
dat zij mede bepalen hoeveel regionale kandidaten
van een andere partij gekozen worden. Afgaande
op wat in Duitsland gebeurt, zullen zij kiezers
oproepen regionaal op een grote partij te stemmen,
maar hun landelijke aan een kleine te geven. Dat is
wel misleidend, want alleen de landelijke stem
bepaalt de machtsverhoudingen in het parlement,
maar kan toch werken omdat veel kiezers de wer-
king van het stelsel niet zullen doorzien.9

Het nieuwe stelsel zal ook veel duurder zijn.
Districtskamerleden zullen in hun districten over
eigen kantoren en persoonlijke ondersteuning
moeten beschikken, om hun regionale functie waar
te kunnen maken. En de indeling in twintig kies-
districten dwingt, zeker voor politieke partijen, tot
het instellen van een nieuwe organisatorische laag.
Ten slotte zullen regionale thema’s verhoudingsge-
wijs louter vanwege het daarop toegesneden kies-
stelsel meer dan andere de politieke agenda gaan
bepalen. Verschillende commentatoren hebben er
overigens op gewezen dat dit een merkwaardig, en
naar men mag aannemen, onbedoeld effect is van
een voorstel dat komt uit de koker van een partij die
juist uitblinkt in het benadrukken van deterritoria-
lisering en mondialisering.10

Van een districtenstelsel wordt meestal als voor-
deel aangevoerd dat het bevorderlijk is voor het uit-

b

m

e
n 2004 • 31 • 2118

Discussie

Dit artikel uit Beleid en Maatschappij is gepubliceerd door Boom bestuurskunde en is bestemd voor Universiteit Twente



oefenen van de ombudsfunctie van volksvertegen-
woordigers. Men kan zich overigens afvragen hoe
belangrijk deze functie is ten opzichte van andere.
Daarnaast geldt dat deze binnen het bestaande stel-
sel van evenredige vertegenwoordiging even goed
kan worden uitgeoefend, als Kamerleden en partij-
en daar gewicht aan hechten – in ons land geeft de
Socialistische Partij daarvan een voorbeeld. Maar
zoveel is wel zeker dat de voorgestelde meervoudige
kiesdistricten van 500.000 tot 1,2 miljoen kiezers
simpelweg veel te groot zijn om deze ombudsfunc-
tie zinvol te kunnen uitoefenen. (Zoals de kiesdeler
in de voorgestelde kiesdistricten veel hoger zal
komen te liggen dan in het huidige stelsel.)

Tegenover de vele nadelen die dit nieuwe stelsel
met zich mee zou brengen staan alleen maar specula-
tieve voordelen, die zelfs als ze zich zouden voordoen
toch niet tegen de nadelen zouden opwegen. Die voor-
delen tellen overigens alleen maar als men de onder-
liggende diagnose van het politieke stelsel in Neder-
land deelt. Maar die diagnose slaat de plank volledig
mis. Het valt helaas buiten het bestek van dit artikel op
die onderliggende diagnose nader in te gaan.11

3 Gekozen burgemeester en eenhoofdig
gemeentebestuur

De ‘Hoofdlijnennotitie direct gekozen burgemees-
ter’12 is een merkwaardige nota. Nadat D66 tientallen
jaren de rechtstreeks gekozen burgemeester als
‘kroonjuweel’ heeft gekoesterd, zou verwacht mogen
worden dat, nu het voor een wetsvoorstel daartoe de
instemming van coalitie-partners heeft gekregen, de
verantwoordelijke bewindsman met een doordacht en
weloverwogen voorstel op de proppen zou komen.
Maar daarvan is geen sprake. De notitie hinkt op aller-
lei gedachten en bevat het ene losse eind na het ande-
re, nog afgezien van een centrale innerlijke tegenstrij-
digheid, de laatste waarschijnlijk vooral omdat De
Graaf het onverzoenlijke moest verzoenen. Aan de
ene kant diende zijn voorstel binnen de grondwet te
blijven. En volgens de grondwet is de gemeenteraad
het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Maar dat
uitgangspunt botst met een rechtstreeks gekozen bur-
gemeester, want die rechtstreekse verkiezing wekt aan
de andere kant de verwachting dat deze ook zelfstan-
dig bestuursmacht uitoefent.

De term ‘direct gekozen burgemeester’ is mis-
leidend. In de eerste plaats omdat de begripsin-
houd van de term ‘burgemeester’ wezenlijk veran-

dert, wanneer dit een rechtstreeks gekozen politi-
cus wordt. Juist het feit dat hij of zij een benoemde
functionaris is, en derhalve boven de partijen wordt
geacht te staan, is tot nu toe bepalend zowel voor de
cognitieve als voor de associatieve betekenis van
het begrip ‘burgemeester’. In de tweede plaats
krijgt de ‘rechtstreeks gekozen burgemeester’ bij
De Graaf een andere functie en andere bevoegdhe-
den dan de bestaande. 

Toch is de algemene kritiek op het voorstel van
De Graaf dat dit niet ver genoeg gaat, omdat de
rechtstreeks gekozen burgemeester nauwelijks
over eigen bevoegdheden zou beschikken. Als de
bestaande bevoegdheden van de burgemeester niet
geweldig worden uitgebreid is volgens de critici
een gekozen burgemeester niet meer dan ‘een fop-
speen’, ‘een tandeloze tijger’.

Het is een treffend voorbeeld van gebrek aan
helder democratisch en logisch denken: de burge-
meester moet rechtstreeks worden gekozen. Dat is
de eis. Maar dat heeft eigenlijk geen zin als het gaat
om de huidige burgemeestersfunctie. Eerst moet de
burgemeester een heel andere functie krijgen met
veel meer bevoegdheden. Dan gaat het echter niet
meer over de huidige burgemeester, maar over een
volstrekt ander politiek ambt, dat dan dezelfde
naam krijgt. Of, om het kort samen te vatten: de hui-
dige burgemeester beschikt over te weinig bevoegd-
heden om het de moeite waard te maken hem/haar
rechtstreeks te laten kiezen. Maar aangezien hij/zij
gekozen moet worden, moet de huidige burgemees-
ter plaats maken voor een andere functionaris.

In feite gaat het dan ook niet om een gekozen bur-
gemeester, maar in tendentie om invoering van het
éénhoofdig bestuur op gemeentelijk niveau.13 Dit
blijkt onder andere uit het aan de gekozen ‘burge-
meester’ in de ‘hoofdlijnennotitie’ toegedachte recht
wethouderskandidaten voor te dragen, waarbij de
gemeenteraad het recht wordt ontnomen dit zelf te
doen. Deze kan slechts diens kandidaten afwijzen,
waarna de burgemeester volgens de notitie niet eens
andere kandidaten hoeft voor te stellen – De Graaf
laat de mogelijkheid open dat hij/zij alleen het dage-
lijks bestuur uitoefent, bijgestaan door een door
hem/haar benoemd ‘managementteam’.14 De ten-
dens naar éénhoofdig bestuur komt ook naar voren
uit het voorstel dat de gekozen ‘burgemeester’ de
bevoegdheid krijgt de portefeuilleverdeling van de
wethouders te bepalen.
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Wat De Graaf in zijn plan voorstelt is innerlijk
tegenstrijdig, zoals naast andere commentatoren
ook de Raad voor het Openbaar Bestuur heeft vast-
gesteld (Raad voor het Openbaar Bestuur 2003).
Een rechtstreeks gekozen burgemeester en een
rechtstreeks gekozen gemeenteraad botsen onver-
mijdelijk met elkaar. De kwalificatie ‘staatsrechtelijk
broddelwerk’ lijkt mij hier een understatement.15

De Graaf maakt zich er in zijn hoofdlijnennotitie
vanaf met een formule à la ‘daar komen ze samen
wel uit’ omdat ze tot elkaar zijn veroordeeld. Dat is
geen serieus antwoord op het door hem geschapen
probleem. Dit bestaat er in de kern uit dat de geko-
zen burgemeester geen verantwoording schuldig is
aan de raad, maar de andere leden van het dagelijks
bestuur, de door hem voorgedragen wethouders,
wel. Het resultaat is een quasi-monarchaal systeem:
de wethouders zijn verantwoordelijk, de burge-
meester is onschendbaar.16

Allerwegen is dan ook de verdenking dan wel
wens geuit dat de voorgestelde stelselwijziging een
tussenstap is op weg naar een volledig éénhoofdig
gemeentebestuur, waar de ‘burgemeester’ het in zijn
eentje voor het zeggen krijgt, de wethouders plaats
maken voor door de ‘burgemeester’ benoemde assis-
tenten en de gemeenteraad tot een gremium van
machteloze toezichthouders is gereduceerd, een ver-
gadering van aandeelhouders in de lokale bv.

Dit past in een algemene tendens tot het terugdrin-
gen van democratie en zeggenschap, waarvan D66
allang de staatsrechtelijke kampioen is, maar in de
politiek zeker niet de enige voorstander.17 Steeds
gaat het daarbij om voorstellen tot ‘politieke ver-
nieuwing’ – wijselijk spreken voorstanders nooit
van ‘politieke verbetering’ – waarbij elementen van
representatieve democratie worden ingeleverd voor
vormen van plebiscitaire democratie. Plebiscitaire
democratie houdt simpel gezegd in dat men een
persoon kiest die vervolgens tot de volgende verkie-
zingen zijn of haar gang kan gaan, ongehinderd
door een program waaraan hij of zij zich gebonden
weet of door een vertegenwoordigend lichaam waar-
aan hij of zij tussentijds verantwoording schuldig is.
Elders ben ik op deze ontwikkeling uitvoeriger inge-
gaan (Tromp 2002, 2003a en 2003b).

Het voorstel tot rechtstreekse verkiezing van de
burgemeester houdt overeenkomstig het boven-
staande, na invoering van de dualisering van het

gemeentebestuur, een verdere inperking in van de
bevoegdheden van de gemeenteraad. Het staat daar-
bij haaks op een andere tendens. De ontwikkeling
van de afgelopen jaren is er immers een geweest
waarin de invloed van de raad op de benoeming van
de burgemeester steeds verder is toegenomen.
Materieel is een situatie ontstaan, waarin nog maar
net niet sprake is van een door de gemeenteraad
gekozen burgemeester, terwijl de raad over het ont-
slag van de burgemeester zich feitelijk een doorslag-
gevende stem heeft verworven.18 De logica van deze
ontwikkelingen wijst in de richting van een dagelijks
bestuur van de gemeente dat in zijn geheel door de
raad wordt gekozen en daar dus ook politiek verant-
woordelijk aan is – een heldere constructie.

Het voorstel van De Graaf staat hier haaks op,
maar past met enig geduw in een andere bestuur-
lijke ‘vernieuwing’, de dualisering van het gemeen-
tebestuur, die de positie van de gemeenteraad
zowel formeel als informeel sterk heeft verzwakt.
Daarnaast is bij deze dualisering vastgelegd dat
wethouders niet langer gerekruteerd hoeven te
worden uit de gekozen gemeenteraad, maar ook
door de raad van buiten kunnen worden aangetrok-
ken. Hadden de kiezers daarvóór indirect iets te
zeggen over de meeste leden van het dagelijks
bestuur van hun gemeente – partijen plaatsten hun
kandidaat-wethouders gewoonlijk prominent op de
lijst – nu zijn ze buitenspel gezet, zoals recentelijk
gedemonstreerd bij de benoeming van opvolgers
van tussentijds tot aftreden gedwongen wethou-
ders in Rotterdam en Amsterdam. 

Zoals eerder gememoreerd wil De Graaf de
gemeenteraad nog verder marginaliseren en krijgt
deze op zijn best het recht van veto op een door de
gekozen ‘burgemeester’ voorgedragen kandidaat-
wethouder. De wethouder verliest daarmee een
zelfstandige politieke positie en zijn functie dege-
nereert tot die van semi-politiek, semi-ambtelijk
assistent van de ‘burgemeester’. De Amsterdamse
wethouder Geert Dales (VVD) vatte bij zijn vertrek 
– hij is benoemd tot burgemeester van Leeuwarden –
de zaak in de kern samen toen hij constateerde dat
tot nu toe het dagelijks bestuur van de gemeente één
benoemde en zes of zeven gekozen leden telde, maar
dat de ‘vernieuwing’ van De Graaf erop neerkomt dat
het in de toekomst bestaat uit één gekozene en vijf of
zes door deze benoemden. 
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4 Een andere overheid?
De derde ‘hoofdlijnennotitie’ Kabinetsvisie ‘andere
overheid’ bevat geen concrete voorstellen. De diagno-
se van het overheidsapparaat bevat niets nieuws in
verhouding tot het vele wat daarover al is geschreven
in de afgelopen veertig jaar, vanaf de Commissie Van
Veen en de Commissie Vonhoff (‘Elk kent de laan die
derwaart gaat’) in de jaren zeventig. In vergelijking
met eerdere rapporten en nota’s valt vooral het jar-
gon op, waarin de ‘noodzaak tot verandering’ wordt
geargumenteerd door om de haverklap de woorden
‘ouderwets’, ‘niet meer van deze tijd’ aan de ene kant
te bezigen, en aan de andere kant ‘modernisering’,
‘vernieuwing’, ‘eigentijds’, ‘noodzakelijke aanpassin-
gen’ en ‘ICT’. Het geheel maakt de indruk het product
van een eigentijdse en moderne gebedsmolen te zijn
en is in zijn praterige loosheid een onbedoelde illus-
tratie van wat er niet deugt aan de beleidsvoorberei-
ding bij ten minste één ministerie.

5 Een tunnelvisionaire conceptie 
van ‘politieke vernieuwing’

Onder een vorig, ‘paars’, kabinet werd besloten tot
een fundamentele wijziging van het gemeentebe-
stuur, ‘dualisering’. Het besluit werd door het toen-
malige kabinet genomen op basis van het overeen-
gekomen regeerakkoord. Daarna stelde het een
commissie in, niet om de voor- en nadelen van
‘dualisering’ in kaart te brengen, maar om ‘advies
uit te brengen over de wijze waarop de dualisering
van het (!?) lokaal bestuursmodel vormgegeven kan
worden’, een mooi voorbeeld van hoe beleidsonder-
zoek bij voorbaat in dienst wordt gesteld van politie-
ke besluiten die daarop gebaseerd zouden moeten
zijn (Staatscommissie dualisme & lokale democra-
tie 2000, 16). De Tweede Kamer stemde in grote
meerderheid zonder veel bedenkingen in met het
uiteindelijke wetsvoorstel. Een paar jaar na invoe-
ring lijdt het weinig twijfel dat deze ten koste is
gegaan van de gemeentelijke democratie en allesbe-
halve werkt zoals bedoeld. Ik bespeur echter geen
enkele neiging bij regering en parlement om in alle
ernst na te gaan of deze politieke ‘vernieuwing’
heeft opgeleverd wat er de bedoeling van was. Liever
stort men zich blind op de volgende ‘vernieuwing’.

De hier besproken ‘vernieuwingen’ worden
voorgesteld als een adequaat antwoord op proble-
men in het functioneren van de huidige Neder-
landse democratie. Deze problemen zijn door ‘ver-

nieuwers’ nooit helder onder woorden gebracht,
noch hebben zij aannemelijk gemaakt dat de door
hen benoemde echte of vermeende tekorten van de
bestaande democratie dankzij zulke staatkundige
‘vernieuwingen’ worden opgeheven. Dit geldt in
optima forma voor de voorstellen van De Graaf. Wij
hebben hier te maken met denkbeeldige oplossin-
gen voor denkbeeldige problemen.

Deze ‘oplossingen’ ademen aan de ene kant de
zwakheden van een bestuurlijk-juridische visie, in
de zin dat ze zich niets gelegen laten liggen aan de
werkelijkheid, zonder aan de andere kant te kunnen
bogen op de kracht daarvan: heldere staatkundige
afbakeningen van bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden. Zij zijn een typisch voorbeeld van een
tunnelvisie, waarin de bedenkers alleen geïnteres-
seerd zijn in hun doeleinden, zonder enig oog te
hebben voor de nevenwerkingen die de realisering
van hun inspanningen zal frustreren.19

Maar los daarvan moet de bewindsman onzorg-
vuldigheid en kortzichtigheid worden verweten.
Zijn notities maken geen woord vuil aan de kwestie
hoe de voorgestelde wijzigingen zich verhouden tot
de staatkundige structuur van Nederland in zijn
geheel. Tenslotte wordt hier voor één vertegen-
woordigend lichaam een vorm van verkiezing voor-
gesteld die fundamenteel verschilt van die voor de
Eerste Kamer, Provinciale Staten en Gemeente-
raden, terwijl een rechtstreeks gekozen burge-
meester een Fremdkörper zou vormen in een
bestuurlijk stelsel dat al sinds de Middeleeuwen
gebaseerd is op collegiaal bestuur.20

Uiteindelijk is het meest eenvoudige bezwaar
tegen deze voorstellen dit: op geen enkele wijze heeft
de minister aannemelijk kunnen maken dat zijn
voorstellen de door hem gewenste resultaten kunnen
opleveren. Empirisch niet – want de staten die hij
heeft aangevoerd die een kiesstelsel en een lokaal
bestuur kennen zijn geen betere democratieën, hoe
dan ook gemeten. En theoretisch evenmin, daarvoor
ontstijgen diagnose en voorgestelde remedies niet het
niveau van een gesprek bij Barend en Van Dorp. 
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‘politiek nu draait om personen’. Ook nu voert hij
geen enkele empirische evidentie aan voor zijn
overtuiging. Die bestaat dan ook niet.

Ik verschil niet van mening met Thomassen over
de waarde van de ombudsfunctie die Kamerleden
ook kunnen uitoefenen, al moet die niet overdre-
ven worden. Om die meer tot zijn recht te laten
komen is echter een wijziging van het kiesstelsel
niet noodzakelijk. Politieke partijen kunnen dat
zelf beter dan nu realiseren, zowel via hun kandi-
daatstellingsprocedures als door de wijze waarop
fracties hun werkzaamheden inrichten.

Hoewel Thomassen een voorkeur voor een
rechtstreeks gekozen burgemeester uitspreekt,

pleit hij voor een geheel andere constructie dan die
De Graaf voorstelt. Hij wil een presidentieel stelsel
als het Amerikaanse, omdat dit voor de kiezer inte-
ressanter zou zijn en meer ingebouwde garanties
tegen misbruik van politieke macht met zich mee
zou brengen. Quod erat demonstrandum! Nergens
in de beschaafde wereld is de opkomst ook bij loka-
le verkiezingen lager dan bij de Amerikaanse en
machtsmisbruik en corruptie door gekozen burge-
meesters, waartegen een gekozen gemeenteraad
machteloos staat, zijn een terugkerend fenomeen
in grote Amerikaanse steden. Dat heeft alles te
maken met een factor die Thomassen buiten
beschouwing laat: de rol die geld speelt in zo’n 
personenstelsel.

Noten

1 Cf. ‘Bestuurlijke vernieuwing en openbaar bestuur’. In:
Regeerakkoord, www.regering.nl.
2 Op de website van de regering wordt overigens gewoon de
term ‘regeerakkoord’ gebezigd als het om het ‘Strategisch
Akkoord’ (Balkenende I) en het ‘Hoofdlijnenakkoord’
(Balkeneinde II) gaat.
3 Van de drie regeringspartijen (CDA, VVD en D66) maakte
alleen D66 in zijn verkiezingsprogramma melding van ver-
andering van het kiesstelsel en de rechtstreeks gekozen bur-
gemeester. Aan de vooravond van de verkiezingen sprak de
lijsttrekker van de PvdA, Wouter Bos, zich plotseling uit voor
een gekozen minister-president, echter in strijd met het pro-
gramma van zijn partij.
4 Naar een sterker parlement. Hoofdlijnennotitie nieuw kiesstel-
sel, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, z.p., z.j..
5 Cf. Verslag van de discussiebijeenkomst over de hoofdlijnenno-
titie ‘Naar een sterker parlement, Den Haag, Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, z.j., 44.
6 Het advies van de Kiesraad, d.d. 29 januari 2004, over de
hoofdlijnennotitie, bevat vele voorbeelden van grotere en
kleinere complicaties die het nieuwe stelsel met zich mee
zou brengen, waarvan de meeste in Naar een sterker parlement
in het geheel niet onderkend zijn. De Raad laat overigens
weten de analyse om tot wijziging van het kiesstelsel voor de
Tweede Kamer te komen niet te onderschrijven.
7 In het eerste verkiezingsprogramma van D66 stond dat het
kiesstelsel zowel wat de stemmingsprocedure als wat de toe-
wijzing van het aantal betreft zo eenvoudig mogelijk moet zijn.
Daaraan herinnerde dr. B. van der Braak van het Parlementair
Documentatiecentrum van de Universiteit van Leiden in de
Haagsche Courant, 5 december 2003, (‘Hervorming kiesstelsel
door D66 leidt tot onwerkbaar gedrocht’).
8 Andere nadelige gevolgen voor het functioneren van poli-
tieke partijen zijn in kaart gebracht door dr. G. Voerman, ‘De
gevolgen van het nieuwe kiesstelsel voor de politieke partij-
en’. Nieuw kiesstelsel, 27-38.

9 In de al genoemde discussie zette dr. Gerard Visscher uit-
een dat in Duitsland, dat een vergelijkbaar stelsel maar met
enkelvoudige kiesdistricten heeft, de FDP meestal succesvol
om de ‘landelijke stem’ van de kiezers vraagt en zo de kies-
drempel van 5 procent weet te halen.
10 Bijvoorbeeld Ronald Plasterk, de Volkskrant, 12 februari
2004.
11 Zie echter Tromp (2000).
12 ‘Hoofdlijnennotitie direct gekozen burgemeester’, minis-
terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 26 sep-
tember 2003.
13 Cf. Paul Bordewijk (2003).
14 Zie de scherpzinnige analyse van Bordewijk, op. cit.
15 Hij wordt gebruikt in ‘Weg vrij voor gekozen burgemees-
ter’, van de historicus Jan Drentje, in NRC Handelsblad, 17
oktober 2003.
16 Maar beschikt wel over bevoegdheden ‘waarvan Beatrix
zou watertanden’ – Bordewijk, op. cit..
17 Denk bijvoorbeeld aan de door PvdA-minister Ritzen
ingediende wet ‘Modernisering Universitair Bestuur’ die
met steun van een grote Kamermeerderheid tot een histo-
risch ongekende hiërarchisering van de universitaire
bestuursstructuur heeft geleid.
18 Cf. (Warmelink 2003, 91).
19 Dit fundamentele element van de sociologische visie
(‘wetenschap van de onbedoelde gevolgen van menselijk
handelen’) is recentelijk theoretisch en empirisch gestalte
geven in James C. Scotts Seeing like a state. How certain sche-
mes to improve the human condition have failed, New Haven
and London: Yale University Press, 1998.
20 Zie Warmelink, op. cit., voor een grondige staatsrechte-
lijke kritiek. 
21 In de brief van 5 december 2004 (kamerstukken II
2003/04, 29 223, nr. 2), waarin is gereageerd op de ontvan-
gen adviezen op de Hoofdlijnennotitie, is de hier genoemde
ontslagmogelijkheid – die van de oorspronkelijke plannen
geen deel uitmaakte – al beschreven.
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22 Dit ligt alleen anders indien die bevoegdheden spanning
opleveren met het feit dat de burgemeester wordt gekozen.
Het gaat hier eigenlijk alleen om de rol van de burgemeester
in het verkiezingsproces: hij zal niet langer optreden als

voorzitter van het centraal stembureau bij gemeenteraads- en
burgemeestersverkiezingen. 
23 Zie verder mijn bijdrage ‘Politiek draait nu om perso-
nen’, NRC Handelsblad 2 maart 2004. 
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