
Rijksheerrol binnen het ambt van de commissaris van de Koning. 
 

De vraag is: 

‘Er is veel te doen over de functie en titel Rijksheer er zijn veel onduidelijkheden wat de reikwijdte is 

van de positie niet zoals over mogelijke opdrachten. 

In aanloop naar de komende discussie die we gaan krijgen vragen wij of het mogelijk is om een 

document te maken met een uitleg over Rijksheer in algemeen en in het bijzonder in combinatie met 

CdK en Leen Verbeek ‘ 

 

Rollen / taken van een Commissaris van de Koning 

Een Commissaris van de Koning (CdK) heeft verschillende taken.  Dat zijn provincietaken en rijkstaken. Een CdK 
is zowel de voorzitter van Provinciale Staten als van Gedeputeerde Staten. Als lid maakt hij ook deel uit van 
Gedeputeerde Staten. In deze rollen ziet hij onder meer toe op de kwaliteit van het provinciale beleidsproces 
en besluitvormingsproces. 
De taken van een CdK staan omschreven in de Provinciewet (hoofdstuk XI) en in de Ambtsinstructie 
commissarissen van de Koning.  
De Ambtsinstructie heeft haar wettelijk grondslag in artikel 126 Grondwet in combinatie met 182 Provinciewet. 
De Ambtsinstructie en artikel 182 Provinciewet zien op de Rijkstaken. 
De volledige tekst van de ambtsinstructie is via de volgende link raadpleegbaar: wetten.nl - Regeling - 
Ambtsinstructie commissaris van de Koning - BWBR0006728 (overheid.nl) 
 
Rijkstaken 
Als Rijksheer heeft een CdK onder andere een rol in het proces van benoeming of herbenoeming van 
burgemeesters. Een CdK doet de eerste selectie van de kandidaten en ziet er ook op toe dat het proces volgens 
de regels gebeurt (ordelijk verloop van de procedure). 
Daarnaast kan een CdK adviseren en bemiddelen bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen in gemeenten en 
wanneer de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding is (zorgplicht). 
Een CdK gaat (in dat  kader) regelmatig op werkbezoek bij de gemeenten in de provincie.  
 
Artikel 1 van de ambtsinstructie stelt dat de commissaris de door hem noodzakelijk geachte samenwerking  
tussen in zijn provincie werkzame rijksambtenaren en personen deel uitmakend van de krijgsmacht, tussen 
deze functionarissen en het provinciaal bestuur, de gemeentebesturen en de waterschapsbesturen bevordert 
Dit is de grondslag op basis waarvan het Rijk de Commissarissen van de Koning heeft verzocht een rol te 
vervullen in het asieldossier.  

  
Een CdK is voor de provinciale taken verantwoording verschuldigd aan Provinciale Staten. Voor zijn rijkstaken 
legt hij verantwoording af aan de regering. 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006728/2016-02-01
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