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Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld 
door het lid Van Dijk (CDA) over het bericht ‘Toename afsplitsingen in lokale 
politiek: al 150 nieuwe fracties’. Deze vragen werden ingezonden op 19 oktober 
2021, met kenmerk 2021Z18240. 
  
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
drs. K.H. Ollongren 
  



Pagina 2 van 3

Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Datum

Kenmerk
2021-0000579715

Vragen van het lid Van Dijk (CDA) over het bericht ‘Toename afsplitsingen in 
lokale politiek: al 150 nieuwe fracties’. 
 
1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Toename afsplitsingen in lokale 
politiek: al 150 nieuwe fracties'? 
 
Antwoord 1 
Ja. 
 
2. Klopt het dat in bijna de helft van de gemeenteraden – 45,6 procent – sinds de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 één of meer raadsleden vertrokken bij hun 
oorspronkelijke partij om een eigen fractie te beginnen? 
 
Antwoord 2 
NRC meldt op basis van eigen onderzoek dat sinds de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018  bij 45,6 procent van alle gemeenteraden een of meer raadsleden zich 
van hun fractie hebben afgesplitst. Andere cijfers over het aantal afsplitsingen zijn 
mij niet bekend. Informatie over het aantal afsplitsingen zal voortaan in de Staat 
van het Bestuur worden opgenomen. 
 
3. Herinnert u zich uw oproep aan gemeenteraden om het afsplitsen van 
raadsleden niet te belonen? In hoeverre hebben gemeenteraden aan die oproep 
gehoor gegeven? 
 
Antwoord 3 
In mijn Kamerbrief van 19 maart 2018 heb ik gewezen op de maatregelen die 
gemeenten kunnen nemen om afsplitsingen te ontmoedigen.1 Daar heb ik in het 
VNG Magazine van 23 maart 2018 aan toegevoegd dat het afsplitsen van 
raadsfracties niet beloond moet worden. Ik heb over dit onderwerp nadien ook 
overlegd met de VNG. De VNG onderkent eveneens de problemen met de 
bestuurlijke stabiliteit die zich kunnen voordoen indien raadsleden zich afsplitsen 
van hun fractie. Tegelijkertijd onderkent de VNG met mij dat het hier om een 
fundamenteel vraagstuk gaat: het afsplitsen van raadsfracties is toegestaan, gelet 
op het uitgangspunt van ons kiesstelsel dat volksvertegenwoordigers op 
persoonlijke titel worden gekozen. De VNG acht het daarom niet wenselijk om op 
dit moment de eigen modellen aan te passen en afsplitsing te ontmoedigen, 
bijvoorbeeld door fractieondersteuning of spreektijden te beperken of naamgeving 
te beperken. 
 
In het Reglement van Orde van de Tweede Kamer zijn in 2016 maatregelen als 
beperking van spreektijden en beperking in de naamgeving opgenomen. Mijns 
inziens zou het opnemen van dergelijke bepalingen in het reglement van orde van 
de gemeenteraad een geschikte wijze van het ontmoedigen van afsplitsingen  
zijn, waarbij tegelijkertijd geen afbreuk wordt gedaan aan het eigen mandaat van 
het democratisch gekozen raadslid. Uiteindelijk is het echter aan gemeenten zelf 
om deze stap te zetten; ik zal gemeenten daar in aanloop naar de 

 
1 Zie kamerbrief-over-versterking-integriteit-lokaal-bestuur-en-aanpak-aanhoudende-bestuurlijke-
problemen-bij-gemeenten.pdf (kennisopenbaarbestuur.nl). 
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gemeenteraadsverkiezingen via een circulaire op wijzen en zal voorts de VNG 
vragen haar standpunt te heroverwegen. 
 
4. Heeft u signalen ontvangen dat deze afsplitsingen hebben geleid tot problemen 
in het functioneren van gemeenteraden? 
 
Antwoord 4 
In mijn Kamerbrief van 19 maart 2018 heb ik reeds op dit punt gewezen. Destijds 
was al bekend dat afsplitsingen een bron van frustratie kunnen zijn in de 
verhouding tussen het afgesplitste raadslid en zijn of haar oorspronkelijke 
raadsfractie, wat een weerslag kan hebben op het functioneren van de raad. 
Verder is het mogelijk dat afsplitsingen afbreuk doen aan een vruchtbare 
samenwerking tussen het college en de raad, en daarmee het bestuur van de 
gemeente minder stabiel maken, zeker in combinatie met een reeds sterk 
bestaande fragmentatie in de raad. Bovengenoemde signalen zijn voornamelijk 
voortgekomen uit gesprekken en overleggen met betrekking tot de integriteit van 
het openbaar bestuur en bestuurlijke problemen. Het door NRC verrichte 
onderzoek is voor mij aanleiding om opnieuw met de VNG in overleg te treden 
over maatregelen om afsplitsingen te ontmoedigen. Zonder afbreuk te willen doen 
aan het individuele mandaat van volksvertegenwoordigers, is de bestuurlijke 
stabiliteit gebaat bij zo min mogelijk afsplitsingen. 


