Bijlage: Toelichting respondenten
Wat vindt u van een zogeheten dubbelmandaat, waarbij politici als volksvertegenwoordiger
gelijktijdig:
1.1 in de Tweede Kamer en in de gemeenteraad kunnen functioneren?
1.2 in de Tweede Kamer en in Europees Parlement kunnen functioneren?





















De standpunten van de partij in Tweede Kamer en Europees Parlement kunnen anders zijn dan
in de Gemeenteraad. 2. Ik zie dat het gemeenteraadswerk bijna een fulltime baan is. Je kunt
niet beide goed doen.
Twee volksvertegenwoordigingen tegelijkertijd kunnen technisch niet met goed resultaat
worden vervuld, 2: Belangenverstrengeling ligt op de loer, daarom is de combinatie van
raadslidmaatschap en lidmaatschap provinciale staten ook niet mogelijk.
1e kamer en G`raad zou wel kunnen
Aan het werk in de Tweede Kamer en het Europees Parlement heb je voldoende werk als je je
werk goed wilt doen.
Afhankelijk van de tijd die het kost. Kwaliteit moet voorop staan
Als gemeenteraad en 2e kamer samen gaan treden verstrengelde belangen op; een goed
tweede kamer lid (of Europees parlementslid) heeft daar een dagtaak aan, dus 1 goed of beide
niet goed doen.
Als je een functie goed wil uitoefenen ben je daar zoveel tijd aan kwijt dat je geen ruimte hebt
voor een andere functie. Beter 1 ding goed dan beide slecht/ matig
Als lid van een landelijke partij vind ik het altijd mooi dat we vanuit lokaal bestuur landelijke
lijnen hebben. Maar de verschillende functies zijn zo verschillend van aard dat combinatie
ervan in één persoon niet gewenst is. Het is niet geloofwaardig als je in de ene bestuurslaag
ergens voor bent en in de andere bestuurslaag tegen, deze situatie kan zich gemakkelijk
voordoen.
Altijd met twee petten op" geeft belangenverstrengeling."
Beide functies vragen om veel tijd en moeten serieus genomen worden. Het is een uitholling
van het vak om te denken dat een dubbelmandaat werkt. Daarenboven kan er een
belangenconflict ontstaan
Bij deelname aan meerdere geledingen binnen de politiek ligt belangenverstrengeling op de
loer
Burgers mogen iets te zeggen hebben over hun woon- en leefomgeving: in de directe, maar ook
in de iets verdere omgeving. Er is maar 1 aarde, 1 wereld, 1 wereldbevolking. De aarde is van
ons allemaal.
Combinatie gemeenteraad en TK is mogelijk mits efficiënte tijdsbesteding aangetoond is. TK
+EP lijkt me moeilijker te combineren ivm andere doelstellingen
Dat is qua tijdsbesteding niet te combineren.
Dat is te qua beschikbaarheid heel moeilijk te combineren.
De combinatie TK-gemeenteraad is vaak nog wel mogelijk. De combinatie TK-EP niet: twee
fulltime functies
De een laten controleren door dezelfde is een slechte zaak. Bovendien geef je de indruk dat het
werk niets voor stelt en dat je er een tweede baan bij kunt hebben. Bespottelijk.
De focus op 1 politiek baantje is noodzakelijk
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De gemeenteraad is meestal een nevenfunctie naast een volledige baan. De combinatie is
mogelijk, maar ik vind deze niet wenselijk. De andere combinatie is gezien afstand en zwaarte
niet samen te doen.
De kiezer bepaalt! Niet anonieme grootheden als de staat" of de ËU""
De lijntjes naar de burger worden korter maar ook naar de politiek waar het `gevoel` vanuit de
lokale bevolking misschien beter verwoord kan worden.
De motieven om zo`n dubbelmandaat te ambiëren zijn pervers. Een volksvertegenwoordiger,
die denkt beide taken naast elkaar te kunnen uitvoeren, is belust op macht of geld. Geen van
beide zijn het juiste motief voor een betrokken vertegenwoordigende rol.
De Nederlandse wet staat dubbelmandaten in veel gevallen toe. Waarom zou het dan niet
mogen. Bovendien betekent dubbelmandaat ook dubbele inbreng van kennis en ervaring
De verschillende functies verdienen allemaal voldoende aandacht: één van de functies wordt
zonder twijfel minder goed uitgevoerd bij een dubbelmandaat en misschien zelfs beide
functies. Elk mens heeft nu eenmaal slechts 24 uur in een dag, en niet meer, al zouden we dat
soms wel willen...
De volksvertegenwoordigende rol in drie totaal verschillende organen met verschillende
bevoegdheden moet je nooit vermengen.
De volksvertegenwoordiger met het dubbelmandaat kan met zichzelf in conflict komen als het
landelijk beleid grote gevolgen heeft voor het lokale beleid. Waar ligt de loyaliteit van het
dubbelgemandateerde raadslid als gemeenteraad en college unaniem tegen het landelijk beleid
optrekken tegen bijvoorbeeld een piekgasinstallatie of de Betuwelijn?
Dit indien er tijd genoeg is om beide functies goed uit te voeren.
Dit zijn functies die niet te combineren zijn; een Kamerlid is (als die goed zijn werk wil
uitvoeren) ruim 60-80 per week kwijt. Dat geldt ook voor een Europarlementariër. Iemand die
denkt beide functies te combineren heeft of geen besef van tijd of doet zijn werk niet goed (in 1
van) beide parlementen.
Dubbele functies betekend ook minder tijd te besteden en te verdelen. Daarnaast kunnen de
belangen verstrengeld raken. En als je ook 2 x de vergoeding krijgt is dit niet terecht.
Dubbelmodaal klinkt fraai, maar is onwerkbaar voor de politicus in kwestie. Te weinig tijd om
aan beide functies op een juiste manier invulling te geven.
Een baas dienen is voor kwaliteit van het werk het beste.
Een dergelijk dubbelmandaat doet geen recht aan de tijd die benodigd is om de genoemde
ambten gecombineerd uit te voeren.
Er zal te snel sprake zijn van een belangenconflict. Overheveling van bevoegdheden, taken en
gelden tussen beide.
Europees parlement en tweede kamer zijn beiden fulltime banen en om beide goed te doen
niet te combineren Raadslid en tweede kamer is ook veel, maar kan elkaar wel goed
ondersteunen en is mogelijk wel te combineren
Geen twee heren dienen. Te veel werk om beide goed te kunnen doen.
Gemeenteraad en tweede kamer wel omdat dit m.i. een mogelijkheid biedt om de politiek
meer bij de burger te krijgen. Tweede kamer en EP niet omdat dit toch twee behoorlijke taken"
met zich meebrengt waardoor je volgens mij beide geen 100% kunt geven"
Gemeenteraad is parttime en kan naast een fulltime baan gedaan worden, dus ook naast het
Kamerlidmaatschap. Kamerlidmaatschap en EU-parlementariër zijn twee fulltime functie en zijn
derhalve niet te combineren.
Gemeenteraadslid zijn is geen fulltime baan, de andere twee zijn dat wel. Op dit moment zijn er
ook veel gemeenteraadsleden die hun raadslidmaatschap combineren met een fulltime baan.
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Die fulltime baan zou ook prima een Kamerlidmaatschap kunnen zijn. Maar twee fulltime banen
combineren kan echt niet.
Gevaar is dat je 2 dingen half doet en je moet niet met verschillende petten op willen werken
gevaar van dubbele petten aan de andere kant men heeft dan wel meer voeling met de
achterban en kan beter besluiten nemen.
Heb je geen tijd voor als je je werk serieus neemt.
Het één hoeft het ander niet uit te sluiten - het hoeft elkaar niet te bijten. Of het handig is, is
vers twee.
het gaat om totaal verschillende belangen. alle raadseleden die ik spreke klagen al over de hoge
werkdruk. het is niet verantwoord.
Het grote gevaar is dat het een ten koste gaat van het andere.
Het kan voordelen hebben, maar feitelijk lijkt het me ondoenlijk.
Het lijkt me onmogelijk om je op beide vlakken tegelijkertijd volledig in te kunnen zetten en je
plicht te kunnen doen als gekozen volksvertegenwoordiger. Prioriteiten stellen!
Het principe dat raadsleden ook in de tweede kamer zouden mogen functioneren en tweede
kamerleden ook in het EP ondersteun ik wel. Ik ben alleen van mening dat het de kwaliteit van
het werk dusdanig zal schaden dat per saldo het geen goed plan is. Wat betreft raadslid en
Tweede Kamerlid kan ik daar denk ik wel een oordeel over vellen. Wat het EP betreft wat
lastiger.
Het raadswerk is veel werk, maar kan met een kleinere portefeuille in de gemeenteraad wel
werken. De combinatie Tweede Kamer en Europees Parlement geeft een te grote omvang van
de werkzaamheden.
Het verdelen van aandacht doet onrecht aan beide beleidsvelden en de integriteit kan sterk
onder druk komen te staan.
Het zijn allemaal zaken die op de één of de andere manier elkaar beïnvloeden. Ik denk dat
iedereen zich daarnaast op slechts 1 taak moet richten.
Het zou in beide gevallen betekenen dat je beide functies niet naar behoren kunt doen, de
functie in de tweede kamer is al meer dan een normale werkweek als je het goed doet.
Hiermee komt de integriteit in gevaar van de desbetreffende personen. Plus regelgeving en
uitvoering gaan door elkaar lopen. Prioriteiten stellen en dubbele financiële vergoeding niet
correct geregeld op deze manier.
Hoe kun je nou twee heren dienen. Op het ene moment wordt er een decentralisatie
uitgevoerd waar je als tweede kamer achterstaat terwijl hè als gemeenteraadslid problemen
hebt wanneer het in de uitvoering komt.
Ieder gremium zijn eigen vertegenwoordigers.
Ik ben niet tegen in de zin dat ik het niet vind kunnen, maar beide banen zijn zo tijdrovend dat
ik sterk van mening ben dat je het dan niet goed kunt doen. Je kunt misschien nog zo goed
plannen, maar beiden zijn meer dan fulltime banen.
Ik ben voor scheiding der machten, zoals ook altijd functiescheiding een goede zaak is.
Ik denk dat het onmogelijk is om zowel in Straatsburg of in Brussel, alsmede in Den Haag fysiek
aanwezig te zijn als de politieke momenten daarom vragen.
Ik heb een gelijktijdig lidmaatschap van Provinciale Staten en gemeenteraad meegemaakt en
daar was niets mis mee.
Ik vind het goed dat politici onderling contact houden, maar met wordt gekozen voor een
bepaald onderdeel. Ik hou van scheiding en spreiding der machten.
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In de basis slecht, dubbelrol met gemeente zou in een kleine gemeente kunnen. Doe ik nu ook
maar is rol twee geen tweede kamer maar `gewoon` werk
In de praktijk meegemaakt. Prioriteit ligt bij de kamer,
In het scheve beeld dat het Europese parlement geeft in democratische legitimering o.a.
fractievorming) past onze gekozen volksvertegenwoordiging niet
Is aan de persoon zelf of beide functies naast elkaar kunnen
Je doet of het een of het ander, maar niet beide half!
Je kan maar een job goed doen
je kan niet voldoende aandacht besteden en tijd investeren om je taak dan goed te doen.
Je kunt deze twee functies niet allebei voldoende aandachtgeven om ze allebei goed te
vervullen..
Je kunt maar een heer dienen.
Je kunt maar één heer goed dienen.
Je kunt maar op 1 paard wedden.
Je kunt niet beide functies goed bekleden omdat het ontbreekt aan tijd
Je kunt niet deel nemen aan het een en vervolgens in de rol van opdrachtgever of controleur
hiervan terechtkomen. m.i. democratisch onjuist.
je kunt niet op 2 plaatsen tegelijk zijn. Het zijn beide zeer intensieve functies.
je moet je werk als volksvertegenwoordiger serieus nemen; dan kan je niet tegelijkertijd van
een dubbelmandaat uitgaan. ook kunnen de belangen tegenstrijdig zijn: wat je in je gemeente
een goed idee vindt vind je op rijks niveau misschien geen goed idee.
Je wil dat een verkozen persoon contact houdt met zijn achterban, maar ook heel diep in de
materie duikt om jouw belangen te vertegenwoordigen. Op het moment dat hij/zij op twee
posities present moet zijn, gaat dat altijd ten koste van een van de twee. The cons outweigh the
pros.
Kennis van andere bestuurslagen vind ik als bestuurder erg belangrijk. Uiteraard moeten twee
functies wel te combineren zijn, en kan deze kennis eventueel (voorkeur) ook al eerder zijn
opgedaan.
Keuze maken, je kunt niet op 2 bruiloften" tegelijk dansen."
kosten beide teveel tijd om te kunnen combineren
kunnen kennis gebruiken zowel in het ene als andere parlement wat een additionele waarde
heeft. Geen dubbel salaris.
Lidmaatschap van Tweede Kamer is (meer dan) full time functie. Bij grote TK-fractie zou combi
met gemeenteraad misschien nog kunnen, maar zeker niet bij eveneens meer dan full time
functie van lidmaatschap Europees Parlement.
Mannen kunnen maar één ding tegelijk doen dus ook besturen van organisaties vallen daar
onder.
Moet mogelijk zijn, men is immers gekozen. Of het verstandig is is de vraag, maar is men zelf
verantwoordelijk voor.
Naar mijn mening zou iedereen slechts één democratisch-politieke functie tegelijk moeten
kunnen bekleden. Het risico is verschuivende motieven en motivatie.
Niemand kan zoveel werken.
Niet te combineren. Alleen al door de belasting op de beschikbare tijd.
Niet te combineren. Dan vertegenwoordig je dus je kiezers twee keer niet goed.
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Om 1 functie goed uit te oefenen, moet er tijd geïnvesteerd worden en dat kan niet als
volksvertegenwoordiger op 2 stoelen. Wel kan er een betere samenwerking plaatsvinden dmv
bijwonen lokaal vergaderingen
Om goed invulling te geven aan lidmaatschap van de TK of het EP moet men in principe meer
dan fulltime beschikbaar zijn. Daarnaast is het denkbaar dat er zich situaties voordoen, waarin
sprake is van tegengestelde belangen.
Praktisch niet haalbaar: of de ene of de andere functie krijgt te weinig aandacht en
waarschijnlijk beide
Principieel niets op tegen, maar een enkelmandaat neemt al veel tijd in beslag. Laat staan een
dubbelmandaat. Ik vind dat je genoeg tijd moet hebben om je mandaat uit te oefenen. En dat
heb je niet bij een dubbelmandaat.
Raadswerk kan naast een gewone baan. Het Kamerlidmaatschap en het lidmaatschap van het
EP zijn twee volwaardige banen. Ik heb echter niet de illusie dat Wilders daadwerkelijk het
dubbelmandaat had aanvaard aangezien hij het raadswerk en het werk in de TK al niet kon
combineren. Het was weer eens een schreeuw om aandacht.
Stapeling van macht en invloed i..p.v spreiding!
Te groot risico op tegenstrijdige belangen en daarnaast wat tijdsbesteding niet te combineren,
als je beide goed wil doen tenminste
Te grote belasting om optimaal te kunnen combineren
Te veel bemoeienis vanuit Europees Parlement is niet wenselijk, lidstaten moeten zelf over
lokale" aangelegenheden kunnen beslissen."
TK en EP beide volledige ambten die een inzet van meer dan 100% vragen. TK en gemeenteraad
is ook niet te combineren. Niet in de eerste plaats vanwege onverenigbaarheid, maar vanwege
de mogelijkheid zich 100% (en meer) in te zetten. En op zijn minst bij stemmingen aanwezig te
zijn.
Tweede Kamer en Gemeente kunnen tegenstrijdige belangen hebben, een dubbelmandaat is
hier niet aan de orde. Hetzelfde geldt voor Tweede Kamer en Europees Parlement, waarbij deze
taken bovendien zoveel tijd vergen dat een dubbelmandaat niet serieus ingevuld kan worden.
Tweede kamer en gemeenteraad zijn geen twee full time functies dus kan het maar is het niet
ideaal. Tweede kamer en euro parlement zijn twee drukke full time functies als je die goed in
wil vullen en dit kan niet op een goede manier als je beiden doet.
Tweede kamer is full time job, Europees Parlement ook.
Tweedekamerlidmaatschap en lidmaatschap Europees Parlement zijn fulltime (en goed
betaalde) banen. Lidmaatschap van de gemeenteraad is altijd een nevenactiviteit qua
tijdsbesteding met dito vergoeding. Op zich kost al het poltieke werk, ook raadslidmaatschap,
erg veel tijd. Kans is dus groot dat de inzet op twee functies tegelijk niet optimaal is. Er zal zeker
overlap zijn in vergadermomenten.
Vanuit de ene functie controleer je je andere functie. Onbestaanbaar. Staat in schril contrast
met situatie dat een raadslid ivm privé belangen geen onderdeel v beraadslagingen en
besluitvorming mag uitmaken en tevens geen mogelijkheid heeft om, vanwege het
raadslidmaatschap, geen bezwaar en beroep kan aantekenen tegen hetzelfde besluit.
Verstrengeling van belangen, integriteitsvraagstuk, gedeelde democratie in geding
Vind dat men voor een mandaat moet gaan
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Volgens huidige invulling functies vrijwel ondoenlijk. Men moet niet onderschatten hoeveel tijd
het kost in de tweede kamer en/of de gemeenteraad zitting te nemen. Wil men goed beslagen
ten ijs komen dan is men dermate veel tijd kwijt aan voorbereiding, dat een dubbelmandaat de
kwaliteit van de volksvertegenwoordiging in de weg staat. Nog daargelaten lidmaatschap van
het Europees Parlement geen neven-, maar een voltijdfunctie is.
Volksvertegenwoordiger ben je met hart en ziel. En die zijn niet deelbaar &#128521;
Volksvertegenwoordiger zijn in de ruimste zin betekent dat als je een taak goed wil doen en
democratische in vloed ten volle wilt benutten je aan 1 vertegenwoordiging je handen vol hebt.
Behalve natuurlijk als je alleen dingen wilt roepen en geen tijd wilt steken in onderzoek e.d.
Voor EP hebben ze tijd genoeg over! Tekengeld is de voornaamste drijfveer
Voor vertegenwoordigers van lokale partijen is het sowieso niet mogelijk. ( gelijkheidsbeginsel)
In verband met transparantie; de verantwoordelijkheden liggend op een ander niveau. Indien
een Nederlandse parlementariër zitting nemen in het Europees Parlement gelijkstelt met
volksvertenwoordiger zijn in Nederland, wordt het onderscheid minder. Je kunt het ook duiden
als het begin van een federaal Europa.
Voordeel: gecombineerde kennis. Nadeel: tijdgebrek, versnipperde focus
Wanneer je een dergelijke rol op je neemt, dan moet je je hier voor de volle 100% voor
inzetten. Dat kan niet wanneer je je aandacht moet verdelen over de verschillende rollen.
Wat een onzin, er zijn geschikte mensen genoeg die wel hun volledige aandacht aan één van
deze belangrijke taken willen schenken.
Wel combinatie raad en andere functie maar...geen grote gemeente noem aantal inwoners.
Werkweken zijn te kort om beiden goed uit te kunnen oefenen.
Wil je het goed doen heb je veel tijd voor nodig. De gemeenteraad is voor een grote stad al een
dagtaak.
Zoals het gezegde luidt: je kunt geen twee heren dienen. Het lidmaatschap van de tweede
kamer is een full-time functie, die in het EP eveneens, deze functie kan dus niet gecombineerd
worden, als je je functie goed wilt uitvoeren.
Zonder last of ruggespraak moeten politici hun werk kunnen doen, daar moeten zij zuiver in
blijven en elke schijn van belangenverstrengeling vermijden.
Zowel van leden van de Tweede Kamer als van leden van het Europees Parlement mogen
kiezers en burgers verwachten dat zij zich volledig toeleggen op deze taak. Dit zijn namelijk
fulltime vragende benoemingen.
Men moet dan wel aan beide combinaties voldoende tijd kunnen besteden. Anders is het geen
goede zaak.
De functie van volksvertegenwoordiger moet serieus genomen worden. Dubbelmandaat leidt
tot agendaproblemen: je kan niet op twee plekken tegelijk zijn. Zeker het Kamerlidmaatschap
en het Europarlement vragen om fulltime invulling (en worden zo betaald) en behoren dus
exclusief ingevuld te worden.
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TOP-onderzoek
OverheidinNederland.nl maakt de overheid zichtbaar waar de overheid onzichtbaar blijkt te zijn.
Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar
opvattingen zoals die leven binnen alle overheidslagen in Nederland. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van het T(ransparant) O(verheids) P(anel). Het panel is samengesteld op basis van alle gekozen en
benoemde personen, die werkzaam zijn bij het Rijk, de Provincie, de gemeenten en de
Waterschappen. Afhankelijk van het soort onderzoek kunnen deelpopulaties bij het onderzoek
worden betrokken.
Wilt u zelf ook onderzoek doen met betrekking tot opvattingen (groepen) van bestuurders van alle
onderscheiden overheidsgroepen (Rijk, provincie, gemeente en waterschap)?
Weet dat er meer mogelijk is, dan u denkt.

Contact
OverheidinNederland.nl
Het Communicatiehuis
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.OverheidinNederland.nl
info@OverheidinNederland.nl
KvK-nummer 54213975
085-4860150

Social media:
http://www.facebook.com/OverheidinNederland.nl
https://www.youtube.com/OverheidinNederland
https://twitter.com/OverheidinNL
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