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Na de tegenstem (1)

Een moedig besluit 
in een onzuivere discussie

frank de vries

Op dinsdagavond 22 maart jl. verwierp de Eerste 
Kamer met 31 tegen 42 stemmen het voorstel 
om de aanstellingswijze van de burgemeester 
uit de Grondwet te verwijderen. De fracties van 
sp, GroenLinks, ChristenUnie, sgp en PvdA 
onthielden hun steun aan deze deconstitutiona-
lisering. De vereiste gekwalificeerde meerder-
heid werd aldus niet gehaald. De gevolgen zijn 
bekend. Heel even dreigde er een kabinetscrisis, 
d66 belegde een congres en de PvdA-fractie in 
de Eerste Kamer werd een regenteske houding 
verweten. In de dagen na de verwerping plaatste 
een enkeling vraagtekens bij de uitkomst van de 
stemming. Oud-voorzitter van de Eerste Kamer 
Korthals Altes verweet de senaatsfractie ‘staat-
kundig onfatsoen’ en ‘misbruik van het staats-
recht’.1 Premier Balkenende deed er in de Tweede 
Kamer nog een schepje bovenop en verweet de 
Eerste Kamer buiten haar boekje te zijn gegaan. 
Zij zou ‘fout gedrag’ vertonen. De politicoloog 
Andeweg kwalificeerde het optreden van de te-
genstemmende senaatsfracties als ‘ongrondwet-
telijke usurpatie van bevoegdheden’.2

 Dat is ferme taal. Maar is deze kritiek terecht? 
Hadden de PvdA-senatoren inderdaad zoals zij 
in eerste lezing reeds hadden gedaan, vóór het 

voorstel tot grondwetswijziging moeten stem-
men? De handelwijze van de senatoren kan 
vanuit drie invalshoeken worden belicht. Dat 
zijn achtereenvolgens: 1. het verworpen voorstel 
zelf, 2. de politieke discussie over de gewenste 
aanstellingswijze van de burgemeester en 3. de 
staatsrechtelijke positie van de Eerste Kamer.

het voorstel tot  
deconstitutionalisering

Allereerst de inhoud van de wijziging zelf. De 
aanstellingswijze van de burgemeester is van 
oudsher in de Grondwet geregeld.3 Het huidige 
artikel 131 geeft aan dat de Commissaris van 
de Koning en de burgemeester bij koninklijk 
besluit worden benoemd. Deze procedure is in 
de afgelopen decennia omgeven door inspraak 
en betrokkenheid van de gemeenteraden. Deze 
betrokkenheid heeft inmiddels een hechte basis 
in de Gemeentewet.4 De praktijk wijst uit dat 
in ongeveer 95% van de gevallen de door de ge-
meenteraad gewenste burgemeester ook daad-
werkelijk wordt benoemd. Formeel kent Ne-
derland derhalve een door de Kroon benoemde 
burgemeester; materieel benoemen en ontslaan 
gemeenteraden de burgemeester.
 In eerste instantie was de poging om de be-
noeming van de burgemeester uit de Grondwet 
te schrappen vooral bedoeld als een makkelijke 
weg om de zo vurig gewenste ‘door de raad 
gekozen burgemeester’ dichterbij te brengen. 
Juist de PvdA achtte het gewenst om recht en 
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praktijk op elkaar te laten aansluiten. Na de de-
constititutionalisering zou de gewone wetgever 
dat dan moeten regelen. De lastige horde van de 
gekwalificeerde meerderheid die de Grondwet 
opwierp kon zo gemakkelijk worden omzeild. 
 Het inhoudelijke debat over de deconstitu-
tionalisering ging in wezen over de vraag of de 
benoemingswijze van de burgemeester zoals 
dat heet ‘van constitutionele orde’ is. Een aantal 
fracties in zowel de Eerste als de Tweede Kamer 
heeft altijd verdedigd dat zulks inderdaad het ge-
val was. De beide PvdA-fracties hebben zowel in 
eerste als in tweede lezing betoogd dat wat hun 
betreft de aanstellingswijze niet in de Grondwet 
thuishoorde, doch als een aangelegenheid van 
de gewone wetgever diende te worden gezien. 
Die keuze was vooral gebaseerd op de overtui-
ging dat hiermee de zo dringend gewenste door 
de raad gekozen burgemeester dichterbij kon 
worden gebracht. Die opstelling is uiteraard niet 
zo principieel te noemen. Politieke motieven 
domineren. Met deze opstelling heeft de PvdA 
ongemerkt ook diegenen die een ander type 
burgemeester wensten, rechtstreeks door de 
bevolking gekozen, de gelegenheid gegeven de 
vruchten van deconstitutionalisering te pluk-
ken. Thom de Graaf zag zijn kans schoon — dank 
u wel, PvdA!
 Gelet op de eerder door de PvdA uitgezette 
koers lag het natuurlijk voor de hand dat de 
senaatsfractie in tweede lezing zou instemmen 
met het voorstel. Maar zo eenvoudig was het 
niet. Juist omdat het debat naar het zich liet aan-
zien niet langer onder de hypotheek van de door 
de Grondwet vereiste tweederde meerderheid 
leek te liggen, ontvouwde zich in coalitiekringen 
een weinig verheffend schouwspel over de vraag 
hoe die (rechtstreeks) gekozen burgemeester er 
dan zou uitzien. Die helderheid kon niemand 
leveren. Ook de minister voor Bestuurlijke Ver-
nieuwing niet. 
 De conclusie is wat mij betreft helder. Wie 
daadwerkelijk vindt dat de benoemingswijze 
van de burgemeester niet in de Grondwet hoort, 
moet niet verbaasd zijn over het feit dat poli-
tieke partijen gebruikmaken van het gegeven 

dat een gewone meerderheid volstaat om het 
doel te halen. De dwang van het regeerakkoord 
zal in die situatie ook veel sneller worden ge-
voeld. Het valt zowel de Tweede als de Eerste 
Kamer te verwijten dat de gevaren van deze han-
delwijze onvoldoende zijn onderkend. Ik zou 
menen dat juist de fracties van de PvdA in beide 
kamers er beter aan hadden gedaan om zoals 
dat heet de ‘koninklijke weg’ te bewandelen. Er 
zijn legitieme constitutionele argumenten voor 
het verkleinen van de discrepantie tussen de 
Grondwet en de politieke praktijk. Wie daarvoor 
kiest heeft wat mij betreft de dure plicht om dat 
doel via een inhoudelijke grondwetswijziging 
te bewerkstelligen. Deconstitutionalisering is 
staatsrechtelijk gezien een zwaktebod. Overi-
gens gelden dezelfde opmerkingen uiteraard 
ook voor de voorstanders van een rechtstreeks 
door de bevolking gekozen burgemeester. 
 De in deze bijdrage bedoelde verwerping 
door de Eerste Kamer illustreert mijns inziens 
het belang van de verankering van de belangrijk-
ste staatsrechtelijke regels in een niet gemak-
kelijk te wijzigen Grondwet. In het debat over de 
deconstitutionalisering is aan dat belang door 
veel partijen nogal gemakkelijk voorbij gegaan. 
Dat is betreurenswaardig. Het gevolg van deze 
weinig principiële houding ten opzichte van de 
Grondwet is inmiddels duidelijk. Het is onder 
meer aan de PvdA-fractie in de Eerste Kamer 
te danken dat we deze conclusie nu kunnen 
trekken en dat we bovendien het debat over de 
rechtstreeks gekozen burgemeester weer zuiver 
kunnen voeren.

het debat over de gekozen  
burgemeester

Mijn tweede invalshoek is die van het debat over 
de aanstellingswijze van de burgemeester. Hier 
doet zich het fascinerende fenomeen voor dat 
partijen en in het bijzonder hun politieke leiders 
met verrassend veel gemak hun partijprogram-
ma’s overboord lijken te gooien. Wie goed 
kijkt ziet het volgende tafereel. Er bestaan in de 
Nederlandse politiek grofweg drie stromingen 
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in het debat over de rechtstreeks gekozen burge-
meester. 
 
a.   Er zijn partijen die van oudsher hechten aan 

handhaving van de koninklijke benoeming; 
hiertoe behoren cda, vvd, ChristenUnie en 
sgp.

b.   Er zijn partijen die van mening zijn dat de 
materiële positie van gemeenteraden in 
formele zin moet leiden tot een benoemings-
recht van gemeenteraden; hiertoe behoren 
GroenLinks, sp en PvdA.

c.   Er zijn partijen die vinden dat de burgemees-
ter rechtstreeks door de bevolking moet wor-
den aangewezen; dat geldt voor d66 en de 
lpf.

Deze voorkeuren zijn in de meeste bestaande 
partijprogramma’s beschreven.5 Op basis daar-
van gelden slechts 14 van de 150 leden van de 
Tweede Kamer als voorstander van de door 
minister De Graaf ingediende voorstellen. In de 
Eerste Kamer geldt dat voor 5 van de 75 leden.6 
Gelet op de partij- of verkiezingsprogramma’s 
is enige verbazing over de wijze waarop in som-
mige partijen het burgemeesterdebat woedt wel 
op zijn plaats.7 
 Een deel van de ophef over de besluitvorming 
in de Eerste Kamer is, dunkt mij, te verklaren 
vanuit de constatering dat de politieke leiding 
van de grote partijen, daartoe aangespoord door 
de media, deze verkiezingsprogramma’s ken-
nelijk als een achterhaald gegeven beschouwt. 
Van Aartsen, Verhagen, Bos en Halsema belijden 
immers openlijk hun voorkeur voor de recht-
streeks gekozen burgemeester. 
 De werkelijkheid in de meeste grote partijen 
is een heel andere. Juist de leden hechten veel 
waarde aan de oorspronkelijke uitgangspunten 
van de partij. Binnen de PvdA werd de ‘kloof ’ 
tussen leiding en achterban manifest toen de 
ledenraadpleging uitwees dat de partij geen heil 
zag in de rechtstreeks gekozen burgemeester. De 
PvdA-fractie in de Tweede Kamer trok uit deze 
ledenraadpleging de terechte conclusie dat zij 
de door de regering ingediende wetsvoorstellen 

met betrekking tot de burgemeester niet kon 
steunen. Conform de uitspraak van de PvdA-
leden diende de fractie een initiatiefvoorstel 
in tot invoering van de door de raad gekozen 
burgemeester. De fractie koos er niet voor om als 
uiterste politiek pressiemiddel instemming met 
de deconstitutionalisering afhankelijk te maken 
van de instemming met het eigen initiatief-
voorstel door anderen.8 Daarmee liet de fractie 
in wezen na de bedoeling van de PvdA met de 
deconstitutionalisering dichterbij te brengen. 
 Voor de PvdA-fractie in de Eerste Kamer la-
gen de kaarten wezenlijk anders. De discussie 
aldaar vond plaats in de wetenschap dat verdere 
behandeling van het eigen PvdA-ontwerp al-
lerminst succesvol zou verlopen. Bovendien zag 
de senaatsfractie zich geconfronteerd met het 
ontbreken van helderheid over de inhoud van 
de wetsvoorstellen waarmee minister De Graaf 
uiteindelijk naar de Tweede Kamer zou gaan, 
laat staan over de voorstellen waarmee De Graaf 
uiteindelijk in de eigen Eerste Kamer zou ar-
riveren.9 De PvdA-fractie in de Eerste Kamer zag 
zich aldus in tweede lezing geconfronteerd met 
andere omstandigheden dan rondom de besluit-
vorming in eerste lezing golden. Het aanvan-
kelijke doel dat de PvdA beoogde met de verwij-
dering van de benoeming van de burgemeester 
was immers verder weg dan ooit. De regering 
kon bovendien geen helderheid verschaffen 
over het uiteindelijke ‘smoel’ van de burgemees-
ter na de deconstitutionalisering. En intussen 
lagen er uitspraken van de eigen achterban, die 
de inzet van het verkiezingsprogramma op basis 
waarvan de senatoren waren gekozen, nog eens 
bevestigden.
 De senaatsfracties van GroenLinks, sp, Chris-
tenUnie, sgp en PvdA hebben allen gehandeld 
overeenkomstig de programma’s die de basis 
vormen van hun verkiezing. Binnen een stelsel 
waarin de vertegenwoordigende democratie 
invulling krijgt via politieke partijen is dat een 
keuze die uiteindelijk niet kan verbazen. Zij is 
begrijpelijk en consequent. Veeleer moeten in 
dat verband vraagtekens worden geplaatst bij 
het stemgedrag van de senatoren van vvd en 
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cda. Het zijn deze fracties die uiteindelijk als 
gevolg van de druk van afspraken binnen de 
coalitie contre coeur moesten instemmen met de 
deconstitutionalisering. 
 De Eerste Kamer hield met het besluit niet in 
te stemmen de Tweede Kamer een spiegel voor. 
Veranderingen in het politieke bestel kunnen al-
leen worden bereikt indien daarover brede con-
sensus bestaat. Die consensus ontbrak hier, ook 
omdat de debatten binnen de politieke partijen 
nog niet waren uitgewoed. De PvdA-fractie in de 
Eerste Kamer toonde zich uiteindelijk moediger 
en consequenter dan de partijgenoten in de 
Tweede Kamer. Ik ben daarover eerder verheugd 
dan teleurgesteld.

de staatsrechtelijke positie  
van de eerste kamer

Dan de rol van de Eerste Kamer. Daarover be-
staan veel misverstanden. Die misverstanden 
worden doorgaans alleen maar groter indien de 
Eerste Kamer besloten heeft iets te verwerpen 
dat de Tweede Kamer kennelijk wil. Dat komt 
altijd slecht uit. De Eerste Kamer heeft staats-
rechtelijk gezien een bijzonder sterke positie.10 
Wetten komen alleen tot stand indien zowel de 
Tweede als de Eerste Kamer daarmee instemt. 
Bovendien beschikt de Eerste Kamer, ook bui-
ten de wetsprocedure om, over stevige be-
voegdheden om de regering te controleren. In 
tweekamerstelsels zijn botsingen tussen de 
beide huizen van het parlement vrij gebruike-
lijk. Daar hoeft men niet onmiddellijk van te 
schrikken. Het Nederlandse staatsrecht heeft 
voor deze conflicten eigenlijk geen oplossing. 
Sterker nog, het stelsel lijkt die controverses te 
bevorderen doordat de Eerste Kamer in het wet-
gevingsproces eigenlijk geen andere keuze 
heeft dan het aannemen of verwerpen van 
wetsvoorstellen.11 
 Dit is een van de redenen waarom van ouds-
her wordt getracht de rol van de Eerste Kamer 
nader te definiëren. In de negentiende eeuw 
wees men vooral op de functie die de Eerste 
Kamer zou vervullen om een  ‘rem tegen over-

ijling’ te zijn, of om ‘ te waken tegen de waan van 
de dag’.12 Tegenwoordig zeggen we het net iets 
anders. De Eerste Kamer zou vooral acht moeten 
slaan op de uitvoerbaarheid van wetgeving en 
aandacht moeten hebben voor grondwettelijke 
en rechtsstatelijke aspecten van wet- en regelge-
ving.  Aldus ontrekken de werkzaamheden van 
de Eerste Kamer zich aan het dagelijkse politieke 
werk dat in de Tweede Kamer wordt verricht. 

Daar heerst de hectiek van alledag en daar ook 
zitten de fracties die via de binding aan het 
regeerakkoord de door de Kroon benoemde 
minister van een democratische legitimatie 
voorzien. 
 Het Nederlandse debat over de Eerste Kamer 
berust op twee onjuiste veronderstellingen. 
De eerste fout die wordt gemaakt is dat uit de 
hierboven genoemde bijzondere aandacht die de 
Eerste Kamer aan wetsvoorstellen zou moeten 
geven de conclusie wordt getrokken dat de Eer-
ste Kamer ook niet meer mag dan dat. Men de-
gradeert daarmee de Eerste Kamer tot een soort 
bijzonder rechterlijk college. De tweede onjuiste 
conclusie hangt daarmee samen. De zichtbare 
afstand van de Eerste Kamer tot de dagelijkse po-
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litieke ethiek aan de ‘overzijde’ betekent nog niet 
dat de oordeelsvorming door de Eerste Kamer 
ontdaan is van politieke aspecten. Het tegendeel 
is veeleer het geval. 
 Vanuit het Nederlandse staatsrecht is er 
geen enkele aanleiding om te veronderstellen 
dat de Eerste Kamer minder of anders invul-
ling geeft aan haar taak om, in de woorden van 
artikel 50 van de Grondwet ‘het gehele Neder-
landse volk’ te vertegenwoordigen. Ook de Eer-
ste Kamer is te beschouwen als een volwaardige 
politieke vertegenwoordiging. Daaraan doet 
haar indirecte verkiezingswijze ten principale 
geen afbreuk.13 
 De senaatsfracties die in het debat over de 
tweede lezing van het voorstel tot deconstitutio-
nalisering uiteindelijk besloten niet in te stem-
men met het voorstel droegen, zoals beschreven, 
daarvoor in hoofdzaak uitvoeringsargumenten 
aan. De onzekerheid over het verdere wetge-
vingstraject was daarbij het belangrijkste argu-
ment. Het moge duidelijk zijn dat, welke discus-
sie men verder ook voert over de positie van 
de Eerste Kamer, dit type argument bij uitstek 
thuishoort in de Eerste Kamer. Maar deze frac-
ties deden meer. Zij bedreven oppositiepolitiek. 
 De heftigheid waarmee de coalitiefracties 
hun vervolgens verweten daarmee buiten hun 
boekje te zijn gegaan, toont mijns inziens pre-
cies aan dát de Eerste Kamer in essentie een 
politiek orgaan is. Het staat de fracties in dat 
huis volkomen vrij een oordeel te vellen over 
ingediende wetsvoorstellen, zelfs als dat een 
grondwetsherziening in tweede lezing betreft. 
Er is vanuit staatsrechtelijk perspectief geen 
enkele aanleiding om vraagtekens te plaatsten 
bij senaatsfracties die omwille van een elders 
gesloten regeerakkoord instemmen met een 
voorstel dat zij eigenlijk niet willen, noch om 
datzelfde te doen ten aanzien van fracties die 
vanuit hun oppositierol de regering het vuur na 
aan de schenen leggen. De Eerste-Kamerfractie 
van de PvdA maakte op volkomen legitieme 
wijze gebruik van haar machtspositie. Dat is in 
de politiek, dunkt mij, eerder een positieve dan 
een negatieve kwalificatie. Het staatsrecht staat 

die keuzes niet in de weg. Dat is voor sommigen 
geen prettige boodschap. Maar ach, het staats-
recht is er niet per se om te troosten.

drie conclusies

De keuze van enkele senaatsfracties om dwars 
tegen het politieke verwachtingspatroon in toch 
niet akkoord te gaan met het schrappen van de 
burgemeestersbenoeming uit de Grondwet, valt 
toe te juichen. Duidelijk is dat discussies over de 
aanstellingswijze van politieke ambtenaren, zo-
als de burgemeester, inderdaad van constitutio-
nele orde zijn. Dergelijke discussies moeten bin-
nen de context van de huidige Grondwet worden 
gevoerd. Zij dienen niet te worden vertroebeld 
met buiten de Grondwet gelegen doelstellingen.
 Het tweede winstpunt van het debat is dat 
de fracties in de Eerste Kamer hebben laten zien 
dat nogal freischwebende keuzes van partijleiders 
hun grenzen kennen. Dat illustreert nog eens 
het belang van de politieke partij als democra-
tisch gegeven. Partijleiders kunnen niet onge-
straft voorbijgaan aan de voorkeuren die hun 
partijen in beginsel- of verkiezingsprogramma’s 
hebben verankerd.
 Het laatste pluspunt lijkt mij dat overduidelijk 
nut en noodzaak van de Eerste Kamer zijn aan-
getoond. De Eerste Kamer verkondigt niet altijd 
prettige boodschappen voor kabinetten of meer-
derheden in de Tweede Kamer. Zij zorgt daarmee 
wel voor een gezonde balans in ons staatsbestel.
 De verwijten die zijn geuit in de richting van 
de Eerste Kamer en in het bijzonder de senaats-
fractie van de PvdA raken kant noch wal. Van 
‘staatkundig onfatsoen’ of ‘fout gedrag’ is geen 
sprake. Ook niet van ‘usurpatie van bevoegd-
heden’ of van ‘constitutioneel powerplay’, zoals 
cda-senator Dµlle beweerde. Hier werd politiek 
bedreven in een vertegenwoordigend orgaan, 
geheel binnen de kaders van de Nederlandse 
Grondwet. Daar is niets mis mee. Integendeel, 
de Eerste Kamer zorgde er uiteindelijk voor dat 
er een einde kwam aan een merkwaardig poli-
tiek proces, waarin de Grondwet vooral als een 
vervelende hindernis werd ervaren. Dankzij de 
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PvdA-fractie in de Eerste Kamer zijn de onfrisse 
constitutionele dampen rondom het burge-
meestersdossier voorlopig opgetrokken. Dat 
lijkt mij winst. Het kabinet-Balkenende doet er 

intussen alles aan om die onzuiverheid weer in 
het debat terug te brengen. De PvdA zou er goed 
aan doen daar niet langer aan mee te werken. 
Laten we Ed van Thijn vragen hoe dat moet!

Noten 

1.  F. Korthals Altes, ‘PvdA ontbeert 
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3.  Zie art. 199 lid 2 Grondwet 1848: 
‘De voorzitter wordt door den 
Koning, ook buiten de leden 
van den raad, benoemd en door 
Hem ontslagen.’

4.  Zie de art. 61 en 61a t/m 61e van 
de Gemeentewet.

5.  Alleen het verkiezingspro-
gramma van de vvd zwijgt ten 
aanzien van de burgemeester. 
De partij heeft zich nochtans 
nimmer openlijk en eenduidig 
uitgesproken voor een recht-
streeks gekozen burgemeester. 

Wel spreekt de commissie-
Dales, die onlangs een nieuw 
beginselmanifest schreef, zich 
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6.  De leden van d66, de lpf en de 
osf.

7.  Zie hierover ook Erik Jurgens, 
‘Gedram De Graaf werkte con-
traproductief ’, in: de Volkskrant 
d.d. 30 maart 2005, p. 13. 

8 Slechts 4 leden uit de fractie van 
42 stemden uiteindelijk tegen. 
Het ging hier om de leden Van 
Dijken, Van Heteren, Noorman-
Den Uyl en De Vries.

9.  De PvdA-fractie voegde onder 
leiding van haar woordvoerder 
Ed van Thijn nog een element 
aan de discussie toe, namelijk 
de burgemeester in zijn rol als 
beheerder van de politie. Niet 
helder was of het kabinet-Balke-
nende ook in de toekomst burge-

meesters als korpsbeheerder zou 
blijven zien. De PvdA verzette 
zich onder leiding van oud-bur-
gemeester Van Thijn tegen een 
mogelijke centralisering van het 
beheer over de politie. De fractie 
achtte dat voor de lokale betrok-
kenheid bij het politiebeleid 
onwenselijk. Minister De Graaf 
kwam de fractie in dit bezwaar 
uiteindelijk afdoende tegemoet.

10.  Zie F. de Vries, De staatsrechtelijke 
positie van de Eerste Kamer, proef-
schrift rug , Deventer 1999.

11.  De Vries, a.w., p. 350.
12.  Zie hiervoor bijvoorbeeld ook: 

M.J. Kramer, De Eerste Kamer 
der Staten-Generaal in Nederland, 
proefschrift gu, Amsterdam 
1918 en J.Th de Ruwe, De Eerste 
Kamer der Staten-Generaal, proef-
schrift kun, Nijmegen 1957.
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