
Drs. W.J. Deetman 

Voorkoken en adviseren 

Wanneer we afgaan op de parlementaire 
rubrieken in dag- en weekbladen, is het 
overleg in het Torentje politiek hoogst be
langrijk. Daar zouden de politieke beslis
singen worden bedacht en zou de besluit
vorming in de Ministerraad en in de Tweede 
Kamer worden voorgekookt. 

Het overleg heeft geen enkele officiele 
status en er zijn geen verslagen van. Het 
vindt plaats ten burele van de minister-pre
sident in het Torentje aan het Haagse Bin
nenhof of een enkele keer in het Catshuis. 
De minister-president neemt als enige 
vaste deelnemer het initiatief tot het beleg
gen van de bijeenkomsten. De overige deel
nemers wisselen en zijn diegenen uit de Mi
nisterraad of de Tweede Kamer - als regel 
afkomstig uit de regeringsfracties -die een 
directe rol spelen bij een politiek probleem 
of een probleem van enige importantie of 
een probleem waarover om de een of an
dere reden de gemoederen verhit dreigen 
te geraken of zijn geraakt. Het meest fre
quent nemen aan dat overleg deel de vice
minister-president en de minister van Fi
nancien (thans in een persoon verenigd, 
hetgeen het gezelschap weer wat kleiner 
maakt) en de voorzitters van de regerings
fracties in de Tweede Kamer. 

Doel van het overleg is het tijdig voorko
men van politieke problemen en de oplos-
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sing daarvan voor te bereiden met het oog 
op de besluitvorming in Ministerraad en 
Tweede Kamer. Het Torentje-overleg heeft 
in het politieke spel een niet te verwaarlo
zen betekenis. Daarbij doet het er niet zo 
veel toe of uit dat overleg concrete resulta
ten komen of niet. Het is aileen al belang
rijk vanwege de entourage en de deelne
mers, die elkaar zo informeel ontmoeten. 

Op het eerste gezicht is er niets tegen het 
Torentje-overleg. Politieke vraagstukken 
zijn ingewikkeld en gemakkelijke oplossin
gen zijn zelden voor handen. Bovendien 
heeft ieder zo zijn eigen ideeen over hoe 
problemen het beste kunnen worden aan
gepakt. Daaraan kan niet achteloos worden 
voorbij gegaan in een land waarin geen en
kele partij de meerderheid heeft. Verder 
komt er nog bij dat in ons land aan de ene 
kant de regering feitelijk niet kan handelen 
zonder - al dan niet expliciet gegeven - in
stemming van het parlement en aan de an
dere kant het parlement niet zonder de re
gering zijn verlangens tot beleid kan maken. 
Regering en parlement hebben elkaar 
voortdurend nodig. Tenslotte mag niet over 
het hoofd worden gezien dat het voor een 
land een zegen is indien politici en be
stuurders erin slagen continu"iteit in het re
geren en besturen te bewerken. Geen Ita-
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liaanse toestanden met om de paar maan
den weer een ander kabinet. Oat vereist 
overigens een niet te veronachtzamen in
spanning van hen die het politieke hand
werk dagelijks uitoefenen. Zij moeten co
alities aangaan en compromissen sluiten; 
dingen zij doorgaans niet graag doen. 

Zo bezien mag men zeggen dat een minis
ter-president en direct verantwoordelijke 
politici falen indien zij door gebrek aan on
derlinge contacten niettijdig tot oplossingen 
komen. En zij op die wijze zelfs een ver
hoogd risico van conflicten en kabinetscri
ses nemen. Dit wordt vaak vergeten bij de 
kritiek op het Torentje-overleg. 

Toch zijn er ook bezwaren. Het Torentje
overleg kan gaan wringen met het staats
recht. De regering heeft haar eigen verant
woordelijkheid en moet in de openbare 
vergaderingen van het parlement verant
woording afleggen over de manier waarop 
zij daarmee omgaat. Het parlement is als 
het ware de tegenspeler van de regering en 
kan deze rol nu eenmaal het beste spelen 
in een onafhankelijke positie ten opzichte 
van de regering. Een goede vervulling van 
die parlementaire taak kan in het gedrang 
komen indien de meerderheid in het parle
ment op voorhand langs informele weg - in 
het Torentje-overleg - "medeplichtig" is ge
worden aan het te voeren beleid. Gebeurt 
dat op enig moment, dan betekent dat on
herroepelijk in de desbetreffende concrete 
situatie een verzwakking van de positie van 
het parlement. 

De spanning tussen de behoefte aan infor
meel overleg en de onafhankelijke positie 
van het parlement is gelukkig lang niet al
tijd aanwezig. Bij de controle op het beleid 
gaat het om kale feiten, mooi of lelijk. Zou
den regeringsfracties al behoedzaam zijn, 
dan geldt dat in ieder geval niet voor de niet
regeringsfracties. Praktijk is dat geen en
kele fractie zich de kaas door een andere 
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fractie van het brood wil Iaten eten. Heel 
scherp blijkt dat bij een bijzondere vorm van 
controle, n.l. de parlementaire enquete, en 
op momenten dat de positie van de Kamer 
zelf in het geding is. Dan staan regering en 
Kamer tegenover elkaar1. 

Die spanning doet zich wei voor bij wet
geving. Een van de Kamers kan een wets
voorstel verwerpen en dan staat de rege
ring met lege handen. Bovendien - en dat 
is vaak nog bedreigender voor een regering 
- heeft de Tweede Kamer het recht van 
amendement. Oat geeft de behoefte bij de 
regering het debat en de besluitvorming in 
het parlement te ensceneren. 

Hoe kan dan de onafhankelijke positie 
van met name de Tweede Kamer worden 
gewaarborgd? Oat hangt af van de taakop
vatting van de desbetreffende politici. Heeft 
hun opvatting een meer bestuurlijke inslag, 
dan zullen zij de positie van het parlement 
minder scherp in het oog houden. Maar 
heeft hun opvatting een meer parlementaire 
inslag, dan zal de onafhankelijke positie van 
het parlement geen geweld worden aange
daan. Het gedrag van politici kan niet ge
stuurd worden via staatsrechtelijk ge
woonterecht. Het is zeer de vraag of met 
formele veranderingen in ons staatsrecht 
en politiek bestel gewenst gedrag kan wor
den uitgelokt. 

Misschien is er een andere oplossing 
wanneer het gaat om wetgeving. De 
Tweede Kamer wordt laat betrokken bij de 
wetgeving, namelijk eerst dan wanneer de 
regering niet aileen de interne voorberei
dingen heeft voltooid, maar ook pas nadat 
"half Nederland" is geraadpleegd. Waarom 
zou - behoudens als het gaat om de Raad 
van State - het inwinnen van adviezen niet 
kunnen worden overgelaten aan de 

1. Zie 'De geachte afgevaardigde ... '. Een recent onder· 
zoek naar de opvattingen van kamerleden over het Ne
derlandse parlement, uitgevoerd door politicologen 
van de Universiteit van Twente, de Erasmusuniversiteit 
en de Rijksuniversiteit Leiden, 1992 
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Tweede Kamer? Een niet nieuw idee ove
rigens. De Kamer wordt zo eerder betrok
ken bij de wetgeving. De regering kan zich 
beperken tot haar eigen visie en die voluit 
verdedigen in het parlement. En de Kamer 
wordt meer een medewetgeefster en volks
vertegenwoordiging die per definitie in een 
onafhankelijker positie ten opzichte van de 
regering komt te verkeren, omdat zij als eer
ste de ingewonnen adviezen zelfstandig 
moet beoordelen. 

dewetgeefster te versterken. Overleg in het 
Torentje en parlementaire onafhankelijk
heid behoeven dan niet meer tegenge
stelde begrippen te zijn. 

Een speciale Kamercommissie onder Iei
ding van de heer DeJong (CDA) heeft zich 
met het brede fenomeen adviesprocedures 
en advisering bezig gehouden. Over het 
rapport van deze commissie zal de Kamer 
vermoedelijk vrij snel gaan debatteren. Oat 
biedt de Kamer de kans haar positie als me-

Verzamelband voor Christen Democratische Verkenningen 

Verzamelbanden van beige linnen, met de naam Christen Democratische 
Verkenningen in groen op de voorzijde en de rug. 

Met behulp van de bijgeleverde naalden kunt u er gemakkelijk een complete jaargang 
in opbergen. Bij elke band ontvangt u een strookje met jaartal-etiketten. 

De prijs inclusief verzendkosten bedraagt f 17,50 per band (bij bestelling van twee 
of meer stuks f 15,- per exemplaar). 

Te bestellen bij: 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA 
Christen Democratische Verkenningen 
Dr. Kuyperstraat 5 
2514 BA Den Haag 
T elefoon: 070 - 3424843 
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