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Leren van Vlaanderen

Kenmerken van de Vlaamse burgemeester ter inspiratie 
voor het Nederlandse debat

J. van Ostaaijen*

Een aantal jaren terug beschreef Derk‑Jan Eppink de landelijke poli‑

tiek in Nederland en België (Eppink, 1998). Hij benoemde daarin 

cultuurverschillen in de manieren van politiek bedrijven. Beide 

landen mogen op het eerste gezicht gelijke ‘hardware’ (instituties, 

regels) kennen, in de praktijk zijn er minstens evenveel verschil‑

len. In dit artikel wordt met een Nederlandse blik naar de rol en 

het functioneren van de Vlaamse burgemeester gekeken. Daarbij 

worden drie opvallendheden besproken: de rol van de burgemeester 

in de lokale politiek, de relatie van de burgemeester met de lokale 

gemeenschap en het combineren van meerdere politieke mandaten. 

Dit artikel dient daarmee als inspiratie voor het Nederlandse debat 

over de toekomst van de Nederlandse burgemeester, zowel voor 

beleidsmakers als voor burgemeesters zelf (zie voor dat debat onder 

meer de bijdrage van Karsten, Schaap en Verheul in dit themanum‑

mer).

De Vlaamse en Nederlandse burgemeester

Nederland is anno 2010 een autonome staat, net als België; 

Vlaanderen is dat niet. Nederland wordt vaak gekarakteriseerd als 

een gedecentraliseerde eenheidsstaat, gebaseerd op een bevoegd‑

heidsverdeling en samenwerking tussen het Rijk, de provincies en 

de gemeenten, maar waarbij de regelgeving van het Rijk domineert. 

*	 Dr.	Julien	van	Ostaaijen	( j.j.c.vanostaaijen@uvt.nl)	is	onderzoeker	aan	de	Tilburgse	
School	voor	Politiek	en	Bestuur,	Universiteit	van	Tilburg.	Hij	heeft	een	proefschrift	
geschreven	over	de	impact	van	Leefbaar	Rotterdam	op	het	Rotterdamse	lokaal	bestuur	
en	werkte	onder	meer	bij	de	gemeente	Antwerpen	(als	stagiair)	en	het	Kenniscentrum	
Grote	Steden	(thans	NICIS).	In	2005	was	hij	betrokken	bij	de	visitatie	van	het	Vlaamse	
Stedenfonds	(onder	voorzitterschap	van	Filip	De	Rynck	en	Pieter	Tops).
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België is een federale staat. In België zijn de bevoegdheden ver‑

deeld tussen de Belgische overheid aan de ene kant en de gewesten 

(Vlaanderen, Wallonië en Brussel) en gemeenschappen (Vlaamse, 

Franse en Duitstalige) aan de andere kant. Daarnaast zijn er 

gemeenten en provincies die ook hun eigen bevoegdheden hebben. 

Het Vlaams Parlement neemt beslissingen voor zowel het Vlaamse 

gewest als de Vlaamse gemeenschap. Sinds 2005 zijn met het aan‑

vaarden van het gemeentedecreet de lokale overheden vooral een 

zaak geworden van de Vlaamse overheid. Dat betekent niet dat 

Vlaamse gemeenten niet meer met de Belgische overheid van doen 

hebben. Onder meer voor belastingen en sociale zekerheid hebben 

lokale overheden in Vlaanderen nog veel met de Belgische overheid 

te maken.

Op lokaal niveau lijkt het Vlaamse systeem op het eerste gezicht wat 

op het onze. Zowel Vlaamse als Nederlandse gemeenten hebben een 

direct gekozen gemeenteraad die qua grootte afhankelijk is van het 

aantal inwoners. De gemeenteraad benoemt vervolgens wethouders 

of schepenen, die samen met een formeel benoemde burgemeester 

het college van burgemeester en wethouders/schepenen vormen. 

Wellicht het grootste systeemverschil is dat Vlaanderen nog een 

monistisch systeem kent (en dat de schepenen daar dus tevens 

gemeenteraadslid zijn) en dat Nederland sinds 2002 op lokaal niveau 

het dualisme heeft ingevoerd. In de praktijk wordt zowel Nederland 

als Vlaanderen over het algemeen nog steeds gekenmerkt door 

‘omgekeerd monisme’, oftewel sterke colleges die dominant zijn ten 

opzichte van de gemeenteraad (zie onder meer Derksen en Schaap, 

2007). Als we vervolgens onze blik richten op het functioneren van 

de burgemeester, zien we ook zowel (formele) overeenkomsten als 

de nodige (praktische) verschillen.

In Vlaanderen zijn de meeste burgemeesters net als in Nederland 

van christendemocratische huize (CD&V, voorheen CVP). Na 2000 

waren dat er in Vlaanderen 149, op grote afstand gevolgd door de 

liberalen (VLD) met 71 en de sociaaldemocraten (SP.A) met 35 

burgemeesters. De lokale lijsten waren goed voor 41 burgemeesters. 

Het percentage vrouwen is een stuk lager dan in Nederland. Tot 

aan de verkiezingen van 2006 bedroeg het percentage vrouwen 7,4 

tegenover 19 in Nederland (Reynaert en Dobbelaere, 2006; Derksen 

en Schaap, 2007). Onderzoeker Steyvers zegt het als volgt: ‘burge‑

meester word je in België als je 44 jaar bent. Je bent getrouwd, je hebt 

twee kinderen en je noemt jezelf katholiek. Je bent leraar of je hebt 
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63Leren van Vlaanderen

een vrij beroep naast het burgemeestersambt’ (Steyvers in Reynaert 

en Dobbelaere, 2006, p. 25). Net als in Nederland zijn Vlaamse 

burgemeesters vaak ook beter opgeleid. Volgens Reynaert en Dobbe‑

laere willen ‘burgers graag opkijken naar hun burgemeester’, maar 

daarbij ook geen stijve nek oplopen (Reynaert en Dobbelaere, 2006, 

p. 26). De gemiddelde leeftijd is in Vlaanderen met 54 jaar ongeveer 

gelijk aan die in Nederland. Een burgemeester is in Vlaanderen 

en Nederland een functie die je over het algemeen bekleedt als 

je al enige bestuurlijke ervaring hebt opgedaan, bijvoorbeeld als 

gemeenteraadslid of wethouder/schepen.

De taken van een burgemeester zijn in Nederland en Vlaanderen 

vergelijkbaar. Het Gemeentedecreet (Vlaanderen) en de Gemeen‑

tewet (Nederland) kennen de burgemeester bevoegdheden toe op 

het terrein van openbare orde en veiligheid. En daarnaast is de 

burgemeester zowel voorzitter van het college van burgemeester 

en wethouders/schepenen als voorzitter van de gemeenteraad. Dat 

laatste is echter alleen in Nederland verplicht. In Vlaanderen kan 

een ander raadslid door de gemeenteraad als voorzitter worden 

gekozen.1

In zowel Vlaanderen als Nederland wordt de burgemeester 

benoemd, maar is er veel invloed van de gemeenteraad. In Vlaan‑

deren biedt de gemeente aan de gouverneur van de provincie een 

‘akte van voordracht’ aan met daarop de beoogde burgemees‑

terskandidaat, die zich moet verzekeren van de steun van de helft 

van de nieuwe raadsleden en de helft van de raadsleden van de 

eigen lijst. Steun mag maar één keer worden gegeven. De Vlaamse 

regering gaat na of de voordracht ontvankelijk is. Vaak is het de 

lijsttrekker van de grootste partij die op deze manier burgemeester 

wordt. Dat hoeft echter niet altijd zo te zijn. In 2000 was het Vlaams 

Blok de grootste partij in Antwerpen, maar werd Leona Detiège 

van de SP voorgedragen en uiteindelijk benoemd als burgemees‑

ter. Een benoeming van een burgemeester van buiten de raad is 

in Vlaanderen mogelijk, maar dan heeft deze in tegenstelling tot 

een burgemeester/raadslid geen stembevoegdheid in de raad. Een 

Nederlandse burgemeester is nooit lid van de gemeenteraad en heeft 

er dus ook geen stemrecht.

1	 Dit	is	onder	meer	gebeurd	in	Zonnebeke,	Lanaken,	Rotselaar	en	Mortsel	(Lokaal,	1	
maart	2007).
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De Vlaamse burgemeester en de lokale politiek

Zowel in Nederland als in Vlaanderen kent de burgemeester een 

zittingsduur van zes jaar. Maar vanwege het verschil in raadslegis‑

latuur volgt daaruit meer verschil dan op het eerste gezicht lijkt. In 

Vlaanderen heeft de gemeenteraad een zittingsduur van zes jaar, 

gelijk aan die van een burgemeester. Het kan overigens wel dat de 

coalitie besluit die periode korter te maken door de burgemeester 

tussentijds te vervangen. In Nederlands is de zittingsduur van een 

gemeenteraad vier jaar en staat de benoeming van de burgemees‑

ter los van de gemeenteraadsverkiezingen. Het kan dus zo zijn dat 

een burgemeester in een zittingsperiode geconfronteerd wordt 

met een nieuwe raad (na nieuwe verkiezingen) of dat een gemeen‑

teraad tijdens de legislatuur een nieuwe burgemeester krijgt. In 

zowel Vlaanderen als Nederland is het niet mogelijk om tussentijdse 

gemeenteraadsverkiezingen te houden.2

In Vlaanderen zit de (beoogde) burgemeester midden in het poli‑

tieke proces en de verkiezingsstrijd. Hij of zij is meestal aanvoerder 

van de politieke lijst of partij die deel uitmaakt van het college en 

heeft daarom al bijna per definitie invloed op het beleid. De bur‑

gemeester in Vlaanderen heeft ook vaker een inhoudelijke porte‑

feuille en kan deze gebruiken om zich stevig te profileren. Zo heeft 

oud‑marketingman en huidig burgemeester van Antwerpen Patrick 

Janssens ‘marketing en communicatie’ in zijn portefeuille en werd 

onder zijn leiding de succesvolle ‘A’‑campagne gestart (A staat voor 

Antwerpen, maar is ook Antwerps dialect voor ‘jou’ wat allerlei 

woordspelingen mogelijk maakt, zoals ‘Ik houd van A’).

Zowel in Nederland als in Vlaanderen leek er lange tijd sprake van 

een direct gekozen burgemeester. In Nederland maakte minister 

voor Bestuurlijke Vernieuwing De Graaf (D66) zich er lange tijd hard 

voor, maar zijn voorstel strandde in de Eerste Kamer. In Vlaanderen 

is het voorstel – in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Wallonië – uit‑

eindelijk niet in het Gemeentedecreet gekomen. Volgens Reynaert 

en Dobbelaere waren veel politici niet bijzonder enthousiast over 

het idee, maar was er vooral onenigheid over hoe het uitgevoerd zou 

moeten worden. Daarnaast was er de vrees dat het Vlaams Belang in 

2	 Of	er	moet	echt	iets	misgegaan	zijn	met	de	telling,	zoals	in	2006	in	Wetteren	
(	Vlaanderen).
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een aantal belangrijke steden wel eens de burgemeester zou kunnen 

leveren (Reynaert en Dobbelaere, 2006, p. 27). In Vlaanderen blijkt 

overigens de uiteindelijke burgemeester wel vaak een grote stem‑

mentrekker. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat hij of zij 

vaak de lijsttrekker van de grootste partij is, maar het gebeurt ook 

vaak dat de beoogde burgemeester tevens de huidige burgemeester 

is en zo een ‘burgemeestersbonus’ kan incasseren. Burgemeester 

Janssens haalde in Antwerpen in 2006 bijvoorbeeld 71.289 voor‑

keursstemmen, het grootste aantal in Vlaanderen, en daarmee bleef 

hij de nummer twee, Filip De Winter van het Vlaams Belang, voor. 

Ook in andere grote Vlaamse steden zijn de (beoogde) burgemees‑

ters grote stemmentrekkers. Moenaert in Brugge (15.182), Reynders 

in Hasselt (15.052), Termont in Gent (11.140), Tobback in Leuven 

(13.260) en Somers in Mechelen (8.682) bleven de nummer twee in 

hun steden qua stemmen ruim voor. Vlaamse burgemeesters bezit‑

ten daarmee toch een stevige electorale legitimatie, zij het wat indi‑

recter dan een direct door de bevolking gekozen burgemeester. Het 

blijkt dat wie in een Vlaamse gemeente de meeste stemmen behaalt, 

uiteindelijk ook in driekwart van de gevallen de burgemeester wordt 

(Reynaert en Dobbelaere, 2006, p. 28).

De Nederlandse bestuurskundige Pieter Tops constateerde de 

meer politieke rol van de (benoemde) Vlaamse burgemeesters ook 

tijdens zijn rol als medevoorzitter van de visitatie van het Vlaamse 

Stedenfonds:

‘Politiek	leiderschap	is	zichtbaar	aanwezig	in	Vlaamse	steden,	veel	zichtbaarder	

dan	in	Nederland.	De	institutionele	en	politieke	positie	van	burgemeesters	is	

totaal	anders.	Zij	kunnen	(bij	goed	functioneren)	meer	kracht	en	richting	geven	

aan	stedelijke	coalities	en	regimes	dan	in	Nederland	doorgaans	het	geval	is.’	

(Visitatiecommissie	Stedenfonds,	2005).

Burgemeesters in Vlaanderen bepalen meer het gezicht van de stad 

en bemoeien zich meer met de uitvoering, iets wat in Nederland 

ook wel vaker te zien is, maar in Vlaanderen verder ontwikkeld lijkt 

(zie onder meer Visitatiecommissie Stedenfonds, 2005; Tops en Van 

Ostaaijen, 2006).
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De Vlaamse burgemeester en de lokale gemeenschap

In Vlaanderen heeft een burgemeester vaak een stevige band met 

de lokale gemeenschap. Dat komt onder meer voort uit het feit 

dat de burgemeester in twee derde van de gevallen ook actief is in 

de gemeente waar hij of zij is geboren (Ackaert, 2006). Daarnaast 

komt het voor dat politici in Vlaanderen verhuizen om zich van het 

lokaal mandaat te verzekeren. In Nederland is het burgemeester‑

schap veel meer een carrièrestap. Veel burgemeesters maken ooit 

de overstap naar een grotere gemeente (Derksen en Schaap, 2007). 

In de Gemeentewet staat ook de verplichting voor een burgemees‑

ter om zich in de plaats waar hij of zij burgemeester is te vestigen. 

Het Gemeentedecreet kent een dergelijke bepaling niet. Daarnaast 

lijkt het burgemeestersschap wat meer in de genen te zitten in 

Vlaanderen. De helft van de burgemeesters heeft een vader die ofwel 

actief ofwel passief partijlid was (Ackaert, 2006).

Ackaert heeft onderzoek gedaan naar de rolopvatting van burge‑

meesters. Daaruit blijkt dat de meeste burgemeesters in ieder geval 

de rol van beleidsmaker noemden (54,7%), gevolgd door vertrou‑

wenspersoon (47,4%). Hoofd van de administratie (26,8%) en leider 

politieke organen (25%) volgen op enige afstand, gevolgd door 

lobbyist (14,1%). Bij de vraag om verschillende rolopvattingen in een 

rangorde te plaatsen komt ‘leider politieke organen’ als eerste uit de 

bus, gevolgd door ‘vertrouwenspersoon’ (Ackaert, 2006).3

Bij de rolopvatting van vertrouwenspersoon hoort vaak een 

burgemeester die zich ziet als burgervader: ‘Hij is begaan met de 

individuele zorgen van de kiezers, zonder dat dit voor een algemene 

beleidsaanpak zorgt’ (Reynaert en Dobbelaere, 2006, p. 33). De 

cijfers rondom tijdsbesteding bevestigen dit. Burgemeesters trekken 

ongeveer een kwart van hun tijd uit voor individuele contacten met 

burgers, maar de georganiseerde contacten met burgers, bijvoor‑

beeld via inspraak, zijn daarentegen miniem (Ackaert, 2006, p. 99). 

Volgens onderzoek van Keunen uit 2006 blijkt dat 230 van de 308 

Vlaamse burgemeesters een vaste ‘zitdag’ organiseren voor inwo‑

ners, en deze duurt gemiddeld drie uur en tien minuten (Reynaert 

3	 Ackaert	deed	onderzoek	naar	Belgische	burgemeesters.	Dat	is	niet	verder	onder
scheiden	naar	Vlaamse	en	Waalse.	Dat	geldt	ook	voor	de	publicatie	van	Reynaert	en	
Dobbelaere	(2006).
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en Dobbelaere, 2006, p. 33). De ‘burgervader’ is de grootste groep 

onder de Vlaamse burgemeesters (42%), gevolgd door de combinatie 

van burgervader en beleidsmaker (25%). Vooral in grote steden ver‑

schuift de aandacht van de burgemeester enigszins naar het maken 

van beleid en aansturen van het college. Daarnaast raken we toch 

aan de taakopvatting van de burgemeester zelf. In Vlaanderen lijken 

daarover andere verwachtingen te bestaan.

‘Vanuit	hun	positie	zijn	burgemeesters	sterk	betrokken	bij	het	plaatselijke	

leven.	Hun	kiezers	verwachten	van	hen	vaak	een	stevige	aanwezigheidpolitiek	

(op	recepties,	bals,	begrafenissen,	prijsuitreikingen,	enzovoort)	en	een	

grote	bereikbaarheid.	Deze	“vrije	toegang”,	gecombineerd	met	het	

plaatselijke	mandaat,	maakt	van	de	burgemeesters	de	“eerste	lijn”	in	het	

politieke	dienstbetoon.	Hun	dienstbetoon	betreft	in	eerste	instantie	lokale	

problemen	(gaande	van	het	bemiddelen	in	burenruzies	tot	het	aanbieden	van	

huisvesting),	maar	ook	aangelegenheden	die	de	werking	van	het	gemeentelijk	

bestuursapparaat	overstijgen	(bijvoorbeeld	werk	helpen	zoeken).’	(Ackaert,	

2006,	p.	123)

Volgens een enquête in tien Vlaamse gemeenten was dienstbetoon 

de voornaamste reden voor stemgedrag. Vlaamse burgemeesters 

zijn ongeveer 25% van hun tijd bezig met dienstbetoon.

In Nederland is dienstbetoon geen bekend verschijnsel, of althans 

het woord wordt hier nauwelijks gebruikt. Als we kijken naar de con‑

tacten tussen burgers en politici valt op dat die niet zoveel plaats‑

vinden. Uit wat ouder onderzoek blijk dat slechts 6% van de Neder‑

landers de voorafgaande vijf jaar contact met een burgemeester of 

wethouder zocht. Contact met ambtenaren kwam vaker voor: 13% 

(Derksen en Schaap, 2007, p. 26). Bij onderzoek naar de werking van 

dualisme komt de volgende tijdsbesteding van Nederlandse burge‑

meesters boven. Het blijkt dat Nederlandse burgemeesters 55% van 

hun tijd bezig zijn met interne zaken (college, raad, ambtenarij), 18% 

met de voorbereiding daarvan, 10% met contacten met andere over‑

heden en 16% met contact met individuele burgers en maatschap‑

pelijke organisaties (in welke vorm dan ook). Burgemeesters vinden 

zichzelf vooral een vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap, 

maar hechten ook belang aan het goed vormgeven van een aantal 

interne processen: ‘Het grootste belang hechten de burgemeesters 

aan “het bewaken van het democratisch proces in hun gemeente”, 

“het representeren van de gemeente” en “het invulling geven aan de 
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portefeuille openbare orde en veiligheid”’ (Berenschot, 2004). Een 

Nederlandse burgemeester is vooral de ‘laatste hoop voor burgers en 

organisaties die hun weg in het gemeentelijk beleid of de gemeen‑

telijke bureaucratie zijn zoekgeraakt’ (Cachet, Daemen e.a., 2004, 

p. 25; cursivering toegevoegd).

De Vlaamse burgemeester en het combineren van meerdere 
 mandaten

Toen Pim Fortuyn voor de verkiezingen van 2002 verklaarde het 

fractievoorzitterschap in de gemeenteraad met diezelfde functie in 

het parlement te willen combineren, werd hem door politieke tegen‑

standers verweten dat hij door deze combinatie geen van de twee 

functies serieus zou kunnen uitoefenen. Fortuyn leek het juist nut‑

tig deze te combineren. Hij zou dan weten wat er op lokaal niveau 

speelde om daar landelijk op te kunnen reageren, en andersom de 

uitwerking van landelijk beleid op lokaal niveau kunnen zien. Tegen 

het combineren van meerdere mandaten wordt in Nederland en 

Vlaanderen verschillend aangekeken.

Een burgemeester mag zijn ambt in Nederland niet combineren 

met een andere bestuurlijke functie (minister, staatssecretaris, 

wethouder, provinciebestuurder) of met een lidmaatschap van 

andere staatsinstellingen, zoals de Raad van State of de Algemene 

Rekenkamer. Ook in Vlaanderen zijn dergelijke combinaties niet 

toegestaan. Bart Somers legde bijvoorbeeld tijdelijk zijn functie als 

burgemeester van Mechelen neer voor een functie in de Vlaamse 

regering. Vlaanderen is op een ander punt wel strenger dan 

Nederland en dat is op het punt van familiebanden. Echtgenoten en 

bloedverwanten tot en met de tweede graad mogen niet met elkaar 

in eenzelfde gemeenteraad en op de kieslijst dienen evenveel man‑

nen als vrouwen te staan.4 Het verschil tussen het aantal mannen 

en vrouwen op de kieslijst mag maximaal één zijn en bij de eerste 

drie moet minstens één persoon van het andere geslacht zitten. Ook 

in de later te vormen colleges moet minstens één iemand van het 

andere geslacht zetelen.

4	 Dit	zijn	uiteraard	eisen	voor	gemeenteraadsleden,	maar	omdat	de	burgemeester	in	de	
meeste	gevallen	ook	als	gemeenteraadslid	gekozen	wordt,	werkt	dit	indirect	door.
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Wat wel is toegestaan, is het – kort door de bocht gezegd – combine‑

ren van twee volksvertegenwoordigende functies of het combineren 

van een volksvertegenwoordigende functie met een bestuurlijke 

functie (zoals gemeenteraadslid en minister of burgemeester en 

parlementslid). In Nederland en Vlaanderen is er niets wat een der‑

gelijke combinatie in de weg staat, toch vindt dit in Nederland veel 

minder plaats. Het wordt in Nederland gezien als een verstrengeling 

van belangen en sommige politieke partijen staan het daarom niet 

toe. Dat neemt niet weg dat enkele Nederlandse burgemeesters 

(en wethouders en raadsleden) ook een provinciale of nationale 

volksvertegenwoordigende rol hebben (voor die laatste met name in 

de Eerste Kamer).

Dat valt echter in het niet bij de belangrijke rollen die burgemeesters 

in België en Vlaanderen op regionaal of federaal niveau spelen. In 

1991 was 43% van de burgemeesters kandidaat bij parlements‑ en 

provincieraadsverkiezingen (Ackaert, 2006, p. 120). En van alle 

Kamerleden was in 2004 twee derde tevens gemeenteraadslid, sche‑

pen of burgemeester. Het gaat dan om burgemeesters van kleine en 

grote gemeenten, zowel om ‘gewone’ politici als om ‘kopstukken’. 

Bekende combinaties zijn of waren Somers (VLD‑voorzitter, Vlaams 

parlementslid, burgemeester in Mechelen), Dehaene (oud‑premier 

van België, minister van Staat, Europees parlementslid, burgemees‑

ter in Vilvoorde), Janssens (oud SP.A‑voorzitter, Vlaams parlements‑

lid, burgemeester van Antwerpen), De Crem (fractievoorzitter in 

de Kamer, burgemeester van Aalter), Tobback (minister van Staat, 

burgemeester van Leuven), De Clerck (Vlaams parlementslid, oud 

CD&V‑voorzitter, burgemeester van Kortrijk), Gabriels (Vlaams 

parlementslid, minister van Staat, burgemeester van Bree), De Croo 

(Kamervoorzitter, burgemeester van Brakel) en nog vele anderen in 

hun kielzog.

De reden voor de dubbelmandaten in Vlaanderen is meervoudig. 

Volgens Cachet en anderen (2002) zijn dat onder meer de beperkte 

inkomsten. Veel burgemeesters van vooral de kleine gemeenten 

hebben een parttime functie en daardoor relatief niet zoveel inkom‑

sten. Ackaert onderscheidt drie redenen om een lokaal mandaat met 

een bovenlokaal mandaat te combineren: een plaatselijk mandaat 

is een handig hulpmiddel bij de opbouw van een politieke carrière 

op andere terreinen, het is een belangrijke troefkaart bij verkie‑

zingen en een parlementair mandaat biedt mogelijkheden om een 

plaatselijk mandaat beter te kunnen uitoefenen (Ackaert, 2006). Het 
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dubbelmandaat biedt aanzien en het helpt een burgemeester om 

iets te betekenen voor zijn of haar lokale gemeenschap bij andere 

overheden. Het biedt ook een goed netwerk. Als een bepaalde partij 

op een ander niveau in een bestuurscoalitie zit, kan het vanwege de 

goede netwerkfunctie ook handig zijn deze partij op lokaal niveau 

in de coalitie op te nemen. De verwevenheid van het lokale met het 

bovenlokale kan ook het aanzien van de lokale politiek goed doen. 

Zo stond Guy Verhofstadt, voormalig minister‑president van België, 

ten tijde van zijn premierschap verkiesbaar voor de Gentse gemeen‑

teraad en zegde toe die zetel ook te aanvaarden en zich als raadslid 

actief voor de gemeente in te zetten.5 Maar er is ook een aantal 

nadelen aan het cumuleren van mandaten. Aangezien een Vlaamse 

burgemeester ongeveer 45 uur per week aan burgemeesterstaken 

besteedt en een parlementslid ook 50 uur per week werkt, gaat een 

combinatie van de twee ten koste van een van de twee mandaten, zo 

geven veel burgemeester‑parlementsleden toe; iets wat ook blijkt uit 

de afwezigheidscijfers van Kamerleden (Ackaert, 2006).

Conclusie

De Nederlandse en Vlaamse burgemeesters kennen een aantal over‑

eenkomsten. Het zijn vrijwel de enige burgemeesters in Europa die 

nog (formeel) benoemd worden. En ook qua bevoegdheden en de rol 

ten opzichte van andere organen – het college, de gemeenteraad – 

zijn er gelijkenissen. Vanuit Nederlands perspectief valt in hun 

functioneren echter ook een aantal verschillen op. Allereerst is de 

band van de Vlaamse burgemeester met de lokale politiek hechter 

dan in Nederland. De legislaturen van burgemeester en gemeente‑

raad vallen er samen en de benoeming van de burgemeester volgt 

op de gemeenteraadsverkiezing. Hij of zij wordt meestal uit de raad 

gekozen en was vaak aanvoerder van de grootste politieke partij. 

Dit maakt de Vlaamse burgemeester politieker dan de Nederlandse 

– zonder direct gekozen te zijn – en ook in de uitoefening van het 

ambt zit de Vlaamse burgemeester over het algemeen dichter op de 

5	 Verhofstadt	stond	als	lijstduwer	op	de	VLDlijst	in	Gent.	In	Vlaanderen	lijkt	het	ook	
gangbaarder	–	hoewel	ook	steeds	minder	acceptabel	–	dat	gekozen	lijstduwers	hun	
zetel	niet	innemen.
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besluitvorming. Verder heeft de Vlaamse burgemeester vaak een 

stevige band met de lokale gemeenschap. Waar in Nederland bur‑

gerparticipatie vaak een collectieve of ambtelijke aangelegenheid 

is, kennen Vlaamse burgemeesters vaak een persoonlijke(re) band 

met hun inwoners. En ten slotte zijn er door de dubbelmandaten 

van Belgische en Vlaamse burgemeesters volop banden met andere 

overheden. Dat biedt voordelen doordat veel nationale politici de 

lokale praktijk goed kennen en veel lokale politici het lokale belang 

in bovenlokale parlementen kunnen inbrengen.

Uiteraard kennen deze kenmerken ook een aantal nadelen. Het 

combineren van meerdere politieke mandaten kan bijvoorbeeld veel 

tijd vergen en het aangaan van persoonlijke banden met burgers 

vereist ook waakzaamheid voor te veel cliëntelisme. Met dit artikel 

heb ik willen stimuleren dat het Nederlandse debat over de toekomst 

van de burgemeester verruimd wordt met dit soort afwegingen, 

in het bijzonder met de vraag of de eerder uiteengezette stevigere 

koppeling van de benoemde burgemeester aan de lokale politiek en 

het politieke proces, een stevigere persoonlijke band tussen burge‑

meester en inwoners en het frequenter combineren van politieke 

mandaten de Nederlandse burgemeesterspraktijk kan bevorderen. 

Ik denk dat de Vlaamse situatie de voordelen (en ook de nadelen) 

daarvan laat zien, maar op zijn minst de noodzaak toont om in 

Nederland eens na te denken over deze zaken. De Vlaamse praktijk 

laat immers zien dat veel veranderingen in de rol en taakopvatting 

van Nederlandse burgemeesters goed mogelijk zijn zonder dat daar 

grote woorden of Grondwetswijzigingen aan voorafgaan.
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