
Duitse ervaringen met gekozen 
burgemeester en gemengd kiesstelsel

Tijdens de formatie van het tweede kabinet-Balkenende

zijn afspraken gemaakt over invoering van de direct

door de bevolking gekozen burgemeester en een wijzi-

ging van het kiesstelsel voor de verkiezingen van de

Tweede Kamer. Een Europees land waar men al veel lan-

ger ervaring heeft met de rechtstreeks gekozen burge-

meester en een zogeheten gemengd kiesstelsel (een com-

binatie van evenredige vertegenwoordiging en een

districtenstelsel) is de Bondsrepubliek Duitsland. Wat

zijn de ervaringen met de gekozen burgemeester en het

kiesstelsel voor de Duitse Bondsdag bij onze oosterbu-

ren? Een gesprek met Peter Altmaier (CDU), sinds 1994

lid van de Duitse Bondsdag. Altmaier is gekozen via de

deelstaatlijst van zijn partij en is vertegenwoordiger van

het kiesdistrict Saarlouis en Merzig-Wadern in de deel-

staat Saarland.

cdv
in gesprek

met
Peter Altmaier (CDU)

cdv|winter 2004

Door P.W. Tetteroo
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die de kiezer kan uitbrengen. Eén stem kan

worden uitgebracht op een kandidaat in

één van de 300 kiesdistricten, de andere op

een deelstaatlijst van een partij. De totaal-

som van de uitgebrachte stemmen op de

deelstaatlijsten bepaalt naar evenredigheid

het aantal zetels van de partijen in de

Bondsdag, waarbij een landelijke kiesdrem-

pel geldt van 5 procent. Van de 599 zetels

worden 300 ingenomen door de districts-

kandidaten die de meeste stemmen in een

district hebben gehaald (relatieve meerder-

heid). Indien voor een partij meer districts-

kandidaten zijn gekozen dan er zetels zijn

behaald op basis van de stemmen op de

deelstaatlijsten, dan worden deze extra ze-

tels (Überhangmandate) aan deze partij toe-

gewezen. Zodoende wordt het aantal leden

van de Bondsdag uitgebreid.

Gekozen burgemeester

cdv
In Duitsland wordt de burgemeester

rechtstreeks gekozen door de bevolking of

door de raad. Wat zijn de ervaringen met

beide wijzen van aanstelling? 

altmaier
“Bij gemeenten waarbij de burge-

meester door de raad wordt gekozen, is

sprake van een sollicitatieprocedure waar-

bij ook personen van buiten de gemeente

kunnen solliciteren. Er wordt dan eerder

gekeken naar de bestuurlijke kwaliteiten

van kandidaten. De kans op vakmanschap

is dan groter. Daar staat tegenover dat bur-

gemeesters die door de raad worden geko-

zen vaak niet bijzonder populair zijn bij de

bevolking. Het omgekeerde is eerder het ge-

val bij de burgemeester die door de bevol-

king wordt gekozen. De burgemeester ge-

niet bekendheid en is (meestal) ook

afkomstig uit de desbetreffende gemeente.

Introductie

Voor een goed begrip is het noodzakelijk de

belangrijkste aspecten aan te geven van de

situatie in Duitsland op het gebied van de

aanstellingswijze van de burgemeester en

het kiesstelsel voor de Bondsdag.    

De Grondwet van de Bondsrepubliek

Duitsland geeft nauwelijks regels voor de in-

richting van het lokale bestuur. De wettelij-

ke regeling van het Duitse lokale bestuur is

neergelegd in een zogeheten Ratsverfassung

op het niveau van de deelstaten. In de deel-

staten van het voormalige West-Duitsland

bestaan verschillende stelsels, terwijl voor

de vijf nieuwe oostelijke deelstaten één voor-

geschreven Ratsverfassung bestaat. Dit alles

resulteert in 16 verschillende ‘gemeentewet-

ten’, waarbinnen vier hoofdtypen kunnen

worden onderscheiden: de Norddeutsche

Ratsverfassung, de Süddeutsche Ratsverfassung

(ook wel Rat-Bürgermeisterverfassung ge-

noemd), de Magistratverfassung en de

Bürgermeisterverfassung.1 Deze typen stelsels

verschillen onder meer als het gaat om de

aanstellingswijze en de bevoegdheden van

de burgemeester, de wijze van aanstelling

van de voorzitter van de raad, de positie van

het dagelijks bestuur en de bevoegdheden

van de raad. In deelstaten als Baden-

Württemberg, Beieren, Saarland en

Noordrijn-Westfalen wordt de burgemeester

rechtstreeks door de bevolking gekozen, ter-

wijl in deelstaten als Nedersaksen, Rijnland-

Palz en de kleinere gemeenten in

Sleeswijk–Holstein de burgemeester door de

raad wordt gekozen. Voor alle stelsels geldt

dat de lokale volksvertegenwoordiging het

hoofdorgaan van de gemeente is.

De 599 leden van de Duitse Bondsdag wor-

den gekozen op basis van twee stemmen
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altmaier 
“Hoewel er op dit punt grote ver-

schillen zijn tussen deelstaten is de positie

van de direct gekozen burgemeester in we-

zen overal dezelfde. De burgemeester kan

voorstellen doen aan de raad en daarmee

invloed uitoefenen op de raad. Soms heeft

de burgemeester een eigen budget varië-

rend van 5.000 tot 50.000 Euro, dat hangt af

van de Ratsverfassung. Hij kan anders gezegd

uitgaven doen tot een bepaald bedrag zon-

der goedkeuring van de raad. Maar de eind-

verantwoordelijkheid ligt bij de raad als

hoofdorgaan van de gemeente.”

cdv 
In welk opzicht is sprake van de raad

als hoofdorgaan?

altmaier 
“De raad kan voorstellen van de

burgemeester goedkeuren of afwijzen.

Bovendien kan de raad met tweederde

meerderheid de gekozen burgemeester af-

zetten, vanwege integriteitsproblemen. Ik

heb begrepen dat in het wetsvoorstel van

de Nederlandse regering de gekozen burge-

meester ook tot ontslag kan worden ge-

dwongen als sprake is van een diepgaand

politiek conflict met de raad. Dat is in

Duitsland niet mogelijk; dat kan alleen bij

problemen met de integriteit van de burge-

meester. Burgemeester en raad zijn voor

het overige tot elkaar veroordeeld.” 

cdv 
In de Nederlandse discussie wordt ge-

wezen op het gevaar van cohabitation indien

de politieke kleur van de burgemeester en

van de raadsmeerderheid totaal verschil-

lend zijn. Speelt dat ook in Duitsland?

altmaier 
“Dat hangt sterk af van de lokale

situatie, van de politieke kleur van een ge-

meente. Een kandidaat voor het burge-

meestersambt moet een absolute meerder-

Bij rechtstreekse verkiezing gaat het eerder

om persoonlijke eigenschappen, om charis-

ma en populariteit van kandidaten.

Vanwege directe verkiezing is sprake van

een rechtstreekse band met de bevolking.

Dat is een voordeel. Nadelen zijn er echter

ook. Direct gekozen burgemeesters zullen

niet gemakkelijk impopulaire maatregelen

durven te nemen. Op dit moment zijn veel

Duitse gemeenten bijna failliet en zijn in-

grijpende bezuinigingen noodzakelijk.

Maar veel burgemeesters durven dat niet,

uit angst dat pijnlijke maatregelen ten kos-

te gaan van hun populariteit.”

cdv
Hoe wordt de kwaliteit van het lokale

bestuur gewaarborgd indien sprake is van

een burgemeester die weliswaar populair is

bij de bevolking, maar die niet over sterke

bestuurlijke kwaliteiten beschikt? 

altmaier 
“Dat kan inderdaad een pro-

bleem zijn. In sommige deelstaten is er in

steden met meer dan 100.000 inwoners een

Stadtdirektor, die veel taken en bevoegdhe-

den heeft, en is er sprake van sterk ambte-

lijk apparaat. In andere gemeenten zijn er

Beigeordnete, te vergelijken met wethouders

die parttime of fulltime de burgemeester

ondersteunen. Niettemin blijft het essen-

tieel dat de gekozen burgemeester èn popu-

lair èn bekwaam is. Dit betekent een zekere

verantwoordelijkheid voor de politieke par-

tij die de kandidaat voordraagt” 

cdv 
Centraal in de discussie in Nederland

staat de positie van de direct gekozen bur-

gemeester ten opzichte van de raad als

hoofdorgaan van de gemeente. Hoe is dat

geregeld in de verschillende Duitse deelsta-

ten? 
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moment in Saarland in drie gemeenten

partijloze of onafhankelijke burgemeesters.

En dan is er nog een derde mogelijkheid,

namelijk dat bijvoorbeeld een CDU-burge-

meester tijdens zijn ambtsperiode wordt

geconfronteerd met een nieuwe raadsmeer-

derheid van de SPD, of omgekeerd. Dit om-

dat de zittingstermijnen van de raad en de

burgemeester in Duitsland niet gelijk zijn

aan elkaar. In dat geval worden de politieke

verhoudingen tussen burgemeester en raad

natuurlijk lastiger. Kortom, de politieke

kleur van een gemeente bepaalt de mate

van de politieke profilering van burgemees-

ters.”

Kiesstelsel

Het kabinetsvoorstel tot wijziging van het

kiesstelsel voor de Tweede Kamer laat zich

als volgt samenvatten. De kiezer kan twee

stemmen uitbrengen; één op een landelijke

lijst en één op een kandidaat in een dis-

trict. De totaal uitgebrachte stemmen op de

landelijke lijst zijn bepalend voor de zetels

die aan de partijen worden toegekend.

Zodoende is sprake van een stelsel van

evenredige vertegenwoordiging. Van de 150

Tweede-Kamerzetels worden 75 ingevuld

door kandidaten op de landelijke lijst en 75

door districtskandidaten. Ons land wordt

daartoe verdeeld in 20 meervoudige distric-

ten, waarbinnen 2 tot 5 zetels kunnen wor-

den verdeeld. In het voorstel van het kabi-

net is een verbod op dubbele kandidatuur

opgenomen, dat wil zeggen dat personen

alleen op een landelijke lijst of in een dis-

trict kandidaat kunnen zijn.

cdv 
De plannen van het Nederlandse kabi-

net tot wijziging van het kiesstelsel voor de

Tweede Kamer komen op een aantal pun-

heid van het aantal stemmen behalen. Lukt

dit niet, dan volgt een twee verkiezingsron-

de tussen de twee kandidaten die de meeste

stemmen hebben gehaald in de eerste ron-

de. De ambtstermijn van de burgemeester

en de zittingsduur van de raad zijn in

Duitsland niet gelijk aan elkaar, dus de bur-

gemeestersverkiezingen en de raadsverkie-

zingen vallen zelden samen.

Het kan zo zijn dat bijvoorbeeld een burge-

meester wordt gekozen die lid is van de

CDU en deze partij ook een absolute meer-

derheid heeft in de raad. Op het eerste ge-

zicht lijkt dat een voordeel, maar in de

praktijk schept dit soms problemen. Zowel

de burgemeester als ‘zijn’ eigen partij wil-

len natuurlijk zoveel mogelijk punten uit

het verkiezingsprogram verwezenlijken.

Dat betekent ook dat de raadsmeerderheid

en de burgemeester elkaar de ruimte moe-

ten geven om zich politiek te kunnen profi-

leren. En dat levert soms bepaalde spannin-

gen op tussen de burgemeester en ‘zijn’

eigen partij. Overigens biedt een direct ge-

kozen burgemeester ook kansen voor ver-

nieuwing van politieke partijen, omdat zij

gedwongen worden na te denken over het

politieke beleid als alternatief voor de voor-

stellen van de burgemeester. 

Het kan ook zo zijn, dat de grote volkspar-

tijen, CDU en SPD, in een gemeente onge-

veer even sterk zijn en hun kandidaten voor

het burgemeestersambt geen absolute

meerderheid in de eerste verkiezingsronde

hebben gehaald. In dat geval moeten de

CDU- en SPD-kandidaat proberen steun te

krijgen van kiezers die in de eerste ronde

bijvoorbeeld op de liberale FDP of de

Groenen hebben gestemd. Dat betekent dat

de beide kandidaten zich in de tweede ron-

de minder sterk zullen profileren als uitge-

sproken partijkandidaat. Zo zijn er op dit



99
g

e
a

g
e

n
d

e
e

r
d

e
 k

a
n

t
e

l
in

g
e

n

cdv|winter 2004

maar een kans op een verkiesbare plaats op

de deelstaatlijst als men ook kandidaat is

in een district. In tachtig procent van de ge-

vallen heeft elk kiesdistrict twee vertegen-

woordigers in de Bondsdag; één die rechtst-

reeks is gekozen als districtskandidaat en

één die is gekozen via de lijst voor de deel-

staat waaronder het district valt. Ikzelf ben

gekozen via de CDU-lijst voor Saarland en

vertegenwoordig het district Saarlouis en

Merzig-Wadern, terwijl Ottmar Schreiner

(SPD) rechtstreeks is gekozen voor dit dis-

trict.  Specialisten worden dus nauwelijks

meer beschermd door de deelstaatlijst. Het

oorspronkelijke doel om via de deelstaat-

lijst een kwaliteitsverhoging te verzekeren

wordt in de praktijk nauwelijks bereikt”  

cdv 
Hoe geeft u praktisch invulling aan uw

werk als lid van de Bondsdag en als dis-

trictsvertegenwoordiger? 

altmaier 
“In de eerste plaats door zoveel

mogelijk aanwezig te zijn in het district dat

bestaat uit twee gebieden. Daarnaast heb ik

in beide gebieden een bureau en word ik

ondersteund door een secretaresse en een

beleidsmedewerker in Saarland en door

een juridisch medewerker en een secreta-

resse in Berlijn. Elk lid van de Bondsdag

heeft daarvoor een budget van 7.000 euro

en heeft recht op vijf computers. Eén com-

puter staat in Saarland, één bevindt zich bij

mij thuis, en in mijn bureau in Berlijn heb

ik drie computers.” 

ten overeen met het Duitse kiesstelsel voor

de Bondsdag. Wat vindt u daarvan? 

altmaier 
“In de eerste plaats is het belang-

rijk een kiesstelsel in een bepaald land in

het juiste historische perspectief te plaat-

sen. In dat opzicht verschillen Nederland

en Duitsland natuurlijk zeer van elkaar. Als

het om kiesstelsels gaat, zijn er twee hoofd-

varianten: een meerderheidsstelsel en een

stelsel van evenredige vertegenwoordiging.

Ik ben altijd een tegenstander geweest van

enkel een meerderheidsstelsel, zoals bij de

verkiezingen voor het Britse Lagerhuis. Dit

omdat het dan gaat om het basisprincipe

dat de kandidaat met de meeste stemmen

wordt gekozen, ook al heeft hij een minder-

heid van de uitgebrachte stemmen be-

haald. Een puur evenredigheidstelsel, zoals

in Nederland, heeft als voordeel dat alle

stemmen meetellen. Het nadeel is dat er

sprake is van een te grote kloof tussen kie-

zers en gekozenen. Overigens hebben we in

Duitsland in de jaren zestig van de vorige

eeuw een discussie gehad over invoering

van een meerderheidsstelsel. De kleinere

FDP was daar fel op tegen, omdat een meer-

derheidsstelsel niet in haar voordeel zou

zijn geweest.”

“Ik wil nog wijzen op de volgende ervaring

met het Duitse kiesstelsel. De filosofie ach-

ter een gemengd kiesstelsel is de mogelijk-

heid dat er Bondsdagleden zijn met een

achterban in een district. Daarmee bestaat

er ruimte voor populaire politici die soms

over minder bestuurlijke kwaliteiten be-

schikken. Daar staat tegenover dat specia-

listen, die misschien minder populair zijn,

toch een kans hebben te worden gekozen

via de deelstaatlijst. In de praktijk is dit

echter niet gebeurd. Men heeft nu alleen
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Tweede en Eerste Kamer. In het wetsvoor-

stel blijft het hoofdschap van de raad for-

meel intact. Formeel, omdat in constitutio-

neel opzicht grote vraagtekens kunnen

worden gezet bij het voorstel om de burge-

meester de bevoegdheid te geven de wet-

houderskandidaten voor te dragen aan de

raad. Een dergelijk recht van ‘gesloten’

voordracht van de burgemeester komt er

op neer dat de raad niet buiten de burge-

meester om tot benoeming van de wethou-

ders kan overgaan. Zodoende wordt een

raadsbevoegdheid die voortvloeit uit het

hoofdschap niet alleen materieel inge-

perkt, maar wordt de kans op conflicten

tussen burgemeester en raad onnodig ver-

groot. 

Zowel in Duitsland als in het wetsvoorstel

van de regering kan de zittende burgemees-

ter vanwege integriteitsproblemen worden

afgezet door de raad. Een belangrijk ver-

schil is echter dat in het wetsvoorstel een

burgemeester ook op beleidsmatige gron-

den door een gekwalificeerde meerderheid

van de raad tot ontslag kan worden ge-

dwongen. Zodoende heeft de raad uiteinde-

lijk het laatste woord boven een direct ge-

kozen gezagsdrager. Dat is weliswaar een

vergaande, maar ook een logische conse-

quentie van een lokaal bestel waarin de

raad als volksvertegenwoordigend orgaan

de eindverantwoordelijkheid heeft. Van ver-

schillende zijden wordt er overigens te-

recht op gewezen dat een burgemeester, die

niet meer kan rekenen op het vertrouwen

van een ‘gewone’ raadsmeerderheid, in fei-

te politiek vleugellam is geworden. Als de

burgemeester niettemin toch op zijn post

blijft, dreigt een langslepende impasse met

de raad met alle consequenties van dien

voor de daadkracht van het lokale bestuur.

De mogelijkheid van twee ruzie makende

Reflectie

In het voorgaande worden bepaalde zaken

aangestipt die van belang (kunnen) zijn

voor de Nederlandse discussie over de geko-

zen burgemeester en een gemengd kiesstel-

sel voor de verkiezingen van de Tweede

Kamer. 

Opvallend is in de Duitse situatie bijvoor-

beeld het verschil in accent dat wordt ge-

legd tussen de bestuurlijke kwaliteit en de

populariteit van kandidaten voor het bur-

gemeestersambt. Bij benoeming door de

raad staan de bestuurlijke capaciteiten van

personen in de regel voorop. Dit in tegen-

stelling tot de rechtstreeks gekozen burge-

meester, die het kennelijk vooral moet heb-

ben van diens populariteit en charisma en

minder van zijn of haar bestuurlijke capaci-

teiten. Hoe dit in de Nederlandse situatie

zal uitpakken, is een groot vraagteken. Aan

kandidaten worden in het wetsvoorstel in

wezen geen kwalitatieve eisen gesteld; het

is aan de kiezer om de in zijn of haar ogen

beste kandidaat te kiezen. Het is niet te ge-

waagd te veronderstellen dat wethouders

en vooral ambtenaren gebruik zullen ma-

ken van een bestuurlijk zwakke burgemees-

ter (wiens rol in het wetsvoorstel overigens

wordt aangeduid als die van ‘lokaal rege-

ringsleider’). 

Een ander opvallend punt is dat in de

Duitsland de figuur van de direct gekozen

burgemeester heel wel samen kan gaan

met de raad als hoofdorgaan van de ge-

meente. Dat is een belangrijk gegeven voor

de Nederlandse discussie. Bij de beoorde-

ling van het wetsvoorstel is behoud van het

grondwettelijke hoofdschap van de raad

(art. 125, eerste lid, Gw) een zwaarwegend

uitgangspunt voor de CDA-fractie in de
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maal één district. Dit betekent in mijn ogen

een belangrijke verbetering van het eerdere

kabinetsplan. Zodoende hoeft een ge-

mengd kiesstelsel met districten niet ten

koste te gaan van de behoefte van politieke

partijen om te komen tot evenwichtig sa-

mengestelde fracties.

Drs. P.W. Tetteroo is oud-medewerker van het

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 

Noot

1.  Zie: A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, R.M.

Noppe, A.B. Ringeling en L. Schaap,

Buitenlandse burgemeesters bekeken, Centre

for Local democracy / Erasmusuniversi-

teit Rotterdam, 2002, p. 43-51.

kapiteins op een steeds meer stuurloos ra-

kend schip is niet ondenkbeeldig. In

Duitsland wordt het risico van cohabitation

enigszins verminderd, vanwege de uiteen-

lopende zittingstermijnen van de burge-

meester en van de raad. Dit in tegenstelling

tot het regeringsvoorstel waarbij gelijktij-

dig de burgemeester en de raad worden ver-

kozen voor een periode van vier jaar. 

Het meest in het oog springende punt in

het gesprek met Altmeier over het Duitse

kiesstelsel is zonder twijfel de bescherming

van fractiespecialisten in relatie tot de mo-

gelijkheid van de dubbele kandidatuur.

Ook dit biedt stof tot nadenken voor de dis-

cussie in Nederland. In Duitsland was de

oorspronkelijke gedachte dat fractiespecia-

listen zonder eigen achterban in een dis-

trict het beste door de partij kunnen wor-

den beschermd via de deelstaatlijst. Dit

biedt een zekere waarborg voor evenwich-

tig samengestelde fracties in de volksverte-

genwoordiging. In de praktijk is hiervan

niet veel terecht gekomen, stelt Altmeier

vast. Fractiespecialisten maken alleen een

goede kans verkozen te worden via een

dubbele kandidaatstelling via de deelstaat-

lijst en in een district. 

Het kabinet stelt echter dat niet goed valt

uit te leggen dat districtskandidaten die

niet worden gekozen alsnog een tweede

kans wordt geboden op verkiezing via de

landelijke lijst van een partij. Vandaar dat

in de Hoofdlijnennotitie een verbod op

dubbele kandidatuur was opgenomen. Op

dit plan is brede kritiek gekomen. De

Tweede Kamer heeft een motie-Spies aange-

nomen, waarin het kabinet wordt verzocht

de mogelijkheid te bieden voor een dubbele

kandidatuur, waarbij men zowel kandidaat

kan zijn via de landelijke lijst als in maxi-


