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Door Mieke Douma 

CDV 

gesprel< 
met 
Wim Deetman 
'Heb durf om de boer 
op te gaan met 
moeilijke standpunten' 

Tienjaar geleden was burgemeester DEETMAN van Den 
Haag als voorzitter van de Tweede Kamer voorzitter van 
de Commissie Vraagpunten. Missie van de commissie 
was: versterk de band tussen kiezer en gekozene en ver
beter de dienstverlening van de overheid. Tienjaar later 
is Arnold Schwarzenegger gouverneur van Californië en 
kiest Nederland zijn eerste burgemeesters. Het eind van 
de representatieve democratie in zicht? 
Deetman: 'Het loopt, denk ik, wel los.' 
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De band tussen kiezer en gekozene verster

ken. Toen Deetman en zijn Commissie 

Vraagpunten er begin jaren negentig mee 

aan het werk werden gezet, vond hij het 

'een mooie en leuke klus'. In het debat over 

de regeringsverklaring van het kabinet 

Lubbers III (1989 -1994) werd besloten tot het 

instellen van deze vraagpuntencommissie. 

De vruchten van het werk zijn vandaag de 

dag terug te zien in de werkwijze van het 

parlement. Informateurs komen tijdens de 

kabinetsformatie naar de Tweede Kamer, 

waar zij verslag moeten uitbrengen over 

hun bevindingen. De Algemene Beschouw

ingen vinden plaats vrijwel direct na 

Prinsj esdag. 

Verder leverden de bevindingen van de 

commissie heel wat stof op voor vervolgstu

dies: naar de verhouding van het Neder

lands parlement ten opzichte van het 

Europees parlement. Naar de praktische 

uitwerking van het Verdrag van Schengen. 

Naar een nieuw kiesstelsel. Naar het refe

rendum. En naar de manier waarop de bur

gemeester moet worden aangesteld. 

Tienjaar terug een rapportage, vandaag de 

dag nog steeds discussie over dezelfde on

derwerpen. Deetman: "De ervaring leert 

dat er in onze samenleving soms tijd voor 

nodig is om aan bepaalde nieuwe ideeën 

gewoon te raken. Het duurt soms lang voor

dat ideeën omgezet worden in concrete 

plannen." 

CDV Als u terugkijkt op de periode dat u in 

de Kamer zat en die periode vergelijkt met 

het werken in de Kamer nu, heeft u dan het 

idee dat het parlementaire werk van karak

ter is veranderd? 

DEETMAN 
"Zeker. Na de verhuizing naar de 

nieuwbouw is er sprake van een zekere 'ver-
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ambtelijking' in de Tweede Kamer. Mij valt 

op dat lange debatten en avondvergaderin

gen veel minder voorkomen. Vroeger was 

het 'doortrekken geblazen', soms tot in de 

kleine uurtjes. De huidige generatie parle

mentariërs gaat daar anders mee om. Dat 

hoeft niet per se een slechte ontwikkeling 

te zijn. Mijn indruk is ook dat Kamerleden 

niet meer met dezelfde intensiteit als vroe

ger het land intrekken. Voorts werden er in 

de jaren zeventig en tachtig openbare hoor

zittingen georganiseerd, bijvoorbeeld over 

de begroting. Nou zult u mij niet horen 

zeggen dat zoiets altijd meerwaarde had, 

maar het gafwel de mogelijkheid om van

uit de politiek opmerkingen te maken. Er 

was meer wisselwerking. De afstand tussen 

kiezer en gekozene was kleiner. In mijn be

leving was er toen meer leven in de brouwe

rij." 

CDV 
Is de controle-taak van het parlement 

niet teveel overgenomen door instanties als 

de Rekenkamer? 

DEETMAN . 
"De Algemene Rekenkamer IS 

zich naast onderzoek op rechtmatigheid 

van overheidshandelen ook met doelmatig

heidsvragen gaan bezighouden. Inderdaad, 

daarmee dreigt de Rekenkamer op het ter

rein te komen van de Tweede Kamer. Dat is 

een kwestie van toerusting; het ontbreekt 

de leden van de Kamer gewoonweg aan tijd 

en expertise om de uitvoering van het be

leid op adequate wijze te controleren. 

Daarbij komt dat de Rekenkamer haar rap

porten uitbrengt aan de Tweede Kamer. 

Maar vergeet niet dat er nog altijd een zeer 

effectief controlemiddel ter beschikking 

van de Tweede Kamer staat: het recht van 

enquête. Na de RSV-enquête in de jaren '80 

neemt de Kamer dit instrument weer vaker 
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ter hand. Daarbij gaat het om waarheids

vinding, maar het biedt ook de mogelijk

heid om op specifieke terreinen verbeterin

gen aan te brengen. Het is voor de positie 

van de Kamer van groot belang dat zij dit 

instrument blijft hanteren. 

De invloed van de Kamer is trouwens soms 

beperkt. Zeker meer dan de helft van de re

gelgeving komt neer op uitvoering van 

Wim Deetman 

Europese wetgeving. De Kamerdebatten 

daarover zijn vooral technisch, weinig inte

ressant voor de burger." 

CDV. . . 
Wat IS volgens u de prImaIre taak van 

het parlement? 

DbbTMAN 
"Als primaire taak van het parle-

ment wil ik toch noemen het vaststellen 

van de begroting - als onderdeel van de 

wetgevende taak. Door als Kamer iets te 

kunnen beslissen over de hoogte van de in

komsten en uitgaven, kan zij veelmeer stu

ren danje zou verwachten. Ten tweede de 

controlerende taak, wat neerkomt op de 

mogelijkheid van de Kamer bewindslieden 

te bevragen/ter verantwoording te roepen, 
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die op grond van hun informatieplicht 

daarop hebben te reageren. Van groot be

lang is dat het vragen, het informeren en 

het verantwoorden in alle openbaarheid 

plaats heeft, zodat iedere burger kan zien 

wat er gaande is. Verder heeft het parle

ment uiteraard de wetgeving tot taak. In 

het wetgevende werk is de afgelopen jaren 

fors geïnvesteerd, hetgeen zijn vruchten af-

werpt. Het Bureau Wetgeving levert prima 

werk, waardoor amendementen van de 

Kamer er goed uit zien. 

Ten slotte is het van belang dat Kamerleden 

hun taak vervullen richting burger door 

hen uit te leggen waarom een wetsvoorstel 

er wel ofniet doorkomt. De burgers moeten 

op hun beurt de mogelijkheid hebben ka

merleden aan hun jas te trekken." 

CDV Sophie van Bijsterveld poneert in haar 

boek 'The Empty Throne' de stelling dat in 

de Trias-leer de organen in stand zijn geble

ven, maar dat er in de functies sprake is 

van een verschuiving. Wetgeving/beleid is 

vooral afkomstig van de ambtelijke organi

saties. Daarom zou volgens haar de demo-



cratie moeten worden herijkt door meer 

responsiefbestuur, meer overleg, openheid 

tussen burger en beleidsvoorbereidende in

stanties en uitvoerende organisaties. Hoe 

kijkt u hier tegen aan? 

DEETMAN 
"Wetgeving komt niet van de 

maan. Wetten komen tot stand in een wis

selwerking tussen volksvertegenwoordi

gers, ministers, staatssecretarissen, ambte

naren, belangenorganisaties en burgers, zo 

men wil de samenleving. Niet in isolement 

los van de werkelijkheid. 

Het is me te kort door de bocht dat de wet

geving vooral uit de koker komt van ambte

lij ke instellingen. In mij n tij d bij het 

Ministerie van Onderwijs en Wetenschap

pen zag ik hoe het ging. Ambtenaren ston

den met beide benen in de samenleving. Zij 

spraken met mensen uit het veld. Volgens 

mij is dat nu niet anders. Ambtenaren zijn 

niet op een steriele wijze bezig; ze vangen 

signalen op vanuit de samenleving en ge

ven dan bij hun minister of staatssecretaris 

aan dat er op een bepaald terrein wetge

ving moet komen. 

Natuurlijk moet de minister zich afVragen 

of een maatregel ook echt nodig is. Daar is 

een bewindspersoon uiteindelijk ook ver

antwoordelijk voor te stellen. En ik ben er

van overtuigd dat veel beleidsvoorstellen 

uiteindelijk niet worden omgezet in wetge

ving omdat de minister er niet mee in

stemt. Daar ligt overigens ook een taak voor 

de Kamer. Ook die moet zich de vraag stel

len of beleid eigenlijk wel nodig is. 

Ik vind het trouwens een goede ontwikke

ling dat er, voordat men tot regelgeving 

komt, eerst een notitie rondgaat waarin 

aangegeven wordt wat men beoogt met een 

wetsvoorstel; wat voor idee er achter zit. 

Een goed voorbeeld is de notitie van minis-
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ter De Graaf over de gekozen burgemeester. 

Daarover kunnen de verschillende partijen 

dan van gedachten wisselen." 

CDV Als het parlement zich opstelt als me

dewetgever, als inspirator van beleid, komt 

het zichzelf weer tegen bij het controleren 

daarvan. Bestaat er geen inherente span

ning tussen de controlerende en medewet

gevende taak van het parlement? 

DEETMAN 
"Ik zie dat niet zo. Wat betreft 

wetgeving kunnen kabinet en parlement 

niet zonder elkaar. Dat model past in ons 

land. Het noopt tot samenwerking en voor

komt misbruik van recht. 

En de controletaak, die moet zeker in han

den blijven van het parlement. Controle 

hoort in alle openheid te gebeuren. De 

Kamer moet haar werk onbevangen en in 

de openbaarheid kunnen doen. Voorbeeld: 

er is ooit een voorstel geweest om in de 

Tweede Kamer met een stemmachine te 

werken. Daar is toen nogal wat discussie 

over gevoerd, en uiteindelijk ging het niet 

door omdat daarmee minder zichtbaar 

werd waar Kamerleden voor of tegen stem

den. Als Kamerlid moet je staan voor je 

zaak, opdat je er daarna op afgerekend 

kunt worden. Die openbare controle is een 

voorwaarde, het is wat de politiek transpa

rant maakt." 

CDV 
De Commissie Vraagpunten heeft veel 

aandacht geschonken aan het versterken 

van de band tussen kiezer en gekozene. Zou 

meer directe demo era tie de kloof tussen 

kiezer en gekozene kunnen verminderen? 

DEETMAN 
"Niet altijd. De gekozen burge-

meester kan er wel aan bijdragen. Daar ben 

ik overigens, zoals u weet, voorstander van. 
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De gekozen burgemeester met een man

daat maakt het mogelijk om binnen een ge

meente krachtig leiderschap te tonen. Daar 

hebben veel kiezers behoefte aan. 

Ook als er direct gekozen wordt, is er nog 

steeds een zekere afstand tussen kiezer en 

gekozene. Die afstand zal er zijn, omdat 

soms ook voor burgers onwelgevallige be

slissingen kunnen worden genomen. 

Tegelijkertijd moetje als politicus of be

stuurder die afstand zo klein mogelijk hou

den. Je moet op burgers af stappen en naar 

hen luisteren, ook als je standpunten hebt 

uit te dragen die niet door iedereen worden 

omarmd. Je moet de durf hebben om in de

bat te gaan met burgers en hen te overtui

gen, en de bereidheid je te laten overtui

gen. 

In het abortusdebat bijvoorbeeld, trad ik op 

als woordvoerder namens het CDA. Dat on

derwerp lag moeilijk in de partij, maar 

toch ben ik ermee de boer opgegaan. Net 

zoals ik nu met het advies van de CDA-com

missie over de gekozen burgemeester met 

de partij de discussie aanga. 

Argumenteren, debatteren; zo houdje de 

kloof burger - politiek zo klein mogelijk, 

en je krijgt uiteindelijk nog beter beleid 

ook." 

CDV . 
Staan representatie en directe demo-

cratie niet op gespannen voet met elkaar? 

DEETMAN 
"In Nederland is dit een beetje 

een schijntegenstelling. Die twee lijken 

zwart en wit, maar de praktijk is grijs. In 

formele zin is er sprake van een representa

tief stelsel. Maar vergis je niet: ook fracties 

laten zich leiden door wat er in de samenle

ving speelt en doen daar het hunne mee. 

Als fractie krijgje om de zoveel tijd de opi

niepeilingen onder ogen, waaruit is op te 
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maken welke issues er spelen en hoe groot 

de steun is voor de fractie. Daar doe je iets 

mee. Scoringsdrang is ook bij Kamerleden 

aanwezig. 

En laten we niet vergeten dat de representa

tieve democratie een heel goede kant heeft. 

De regering kan op een bepaald moment 

besluiten nemen die ingaan tegen de wens 

van de meerderheid van de bevolking. Toch 

zegt de regering dan, met steun van de 

Kamer: dit moet gebeuren, en wel in het al

gemeen belang." 

CDV Leidt meer directe democratie niet tot 

een situatie waarbij het moeilijker is om 

pijnlijke beslissingen te nemen? Is er niet 

het gevaar van cliëntelisme, populisme? 

DEETMAN .... 
"Dat kan. Dat zleJe nu biJvoor-

beeld in de Verenigde Staten gebeuren. Het 

is echter geen reden om er niet aan te be

ginnen. Het loopt, denk ik, wel los. 

Met meer directe democratie blijven er be

langrijke buffers over: de openbaarheid van 

het bestuur en het aangaan van discussie. 

Na de verkiezing is de direct gekozene er 

nog niet. Dan begint de nieuwe campagne 

al." 

Drs. Wj. Deetman is burgemeester van Den Haag 

en voorzitter van de CDA Commissie inzake de ge

kozen burgemeester. 




