
Staatkundig bestel 

Het rapport van de 
Commissie-Biesheuvel 

mr. dr. A. Postma 

Het rapport 'Relatte kiezers-beleidsvorming' van de 
staatscommissie-Biesheuvel kent drie deelonderwerpen. 
Het eerste (de benoeming van de burgemeester en de 
Commtssaris der Koningin) is in februari besproken, het 
tweede (referendum) in april. Thans wordt de schijnwerper 
gericht op de voorstellen inzake de kabinetsformatie. 

Mr dr. A. Postma (1943) IS weten
schappelijk hoofdrredewerker Staats
recht aan de RU Groningen. 

Op 7 maart 1984 bood de staatscommissie 
van advies inzake de relatie kiezers-belelds
vorming haar eerste rapport, getiteld: 'Rela
tie kiezers-beleidsvorming' aan de regering 
aan. De commissie - naar haar voorz1tter 
meestal de commissie-Biesheuvel genoemd 
- werd ingesteld bij kon1nklijk besluit van 17 
mei 1982 en ge1nstalleerd op 26 mei 1982 
door de toenmalige minister van Binnen
landse Zaken E. van Thijn. De taak van de 
commissie werd als volgt geformuleerd: 
1. De commissie heeft tot taak de Regering 
te adviseren over de vraag op welke wijze de 
invloed van de kiezers op de beleidsvorming 
vergroot zou kunnen worden. De commissie 
besteedt daarbij in het bijzonder aandacht 
aan: 
a. de mogelijke verbetering van de proce

dure van kabinetsvorming binnen het be
staande grondwettelijke systeem; 

b. andere voorzien1ngen dan bedoeld onder 
a, die ertoe strekken dat de kiezers direct 
of indirect invloed kunnen u1toefenen op 
de politieke samenstelling van een te vor
men kabinet; 
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c. de verschlllende vormen en mogelijke 
toepassingen van rechtstreekse uitspra
ken van de kiezers met betrekking tot 
onderwerpen van het overheidsbeleid. 

2. De commissie heeft voorts tot taak de 
Regering te adv1seren over mogelijke wijzJ
gingen van de grondwettelijke bepalingen 
inzake de benoeming van de burgemeesters 
en de commissarissen der Koningin. 

Het rapport van de commiss1e valt uiteen in 
drie deelrapporten. Deel I handelt over de 
kabinetsformatie, deel II over referendum en 
volksinitiatief en deel Ill over de procedure 
tot aanwijzing van de burgemeester en van 
de commissaris van de Koningin. De delen I 
en Ill zijn bedoeld als eindrapport, deel II als 
interim rapport. 

De kabinetsformatie 

Kabinetsformatie 
Met betrekk1ng tot de kabinetsformatie 
wordt door de commissie een aantal vragen 
aan de orde gesteld. In de eerste plaats gaat 
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de commissie in op het verband tussen de 
verkiezingsuitslag en de politieke samenstel
ling van het nieuwe kabinet. Gesteld wordt 
dat de vorming van een kabinet in beslissen
de mate afhankelijk is van het onderhande
lingsproces tijdens de formatie. De beslis
sende keuze voor een bepaald kabinet ont
trekt zich aan het electoraat. Aldus ontstaat 
er een verschil tussen schijn en werkelijkhe1d 
dat afbreuk kan doen aan het vertrouwen in 
en de legitimatie van het democratische 
staatsbestel. 

Tijdsduur kabinetsformatie 
Als tweede punt stelt de commissie aan de 
orde de tijdsduur van kabinetsformaties en 
de daaruit resulterende gevolgen voor onder 
meer de bestuurskracht. Als negatieve ge
volgen van de lange duur van de kabinets
formatie ziet de commissie dat de regering 
langdurig wordt gekenmerkt door gebrek 
aan bestuurskracht en voortvarendheid. Er 
ontstaat een achterstand die kan leiden tot 
haastige oordeels- en besluitvorming, als
mede tot wetgeving met terugwerkende 
kracht. Aldus wordt ook de zorgvuldigheid 
van de parlementaire controle negat1ef 
be1nvloed. De lange duur van het forma
lieproces bevordert een zeker cynisme b1j de 
kiezers waardoor het aanz1en van de pol1t1ek 
geschaad wordt. 

Aard van de formatieprocedure 
Met betrekking tot het derde punt, de aard 
van de formatie-procedure, wordt gesteld 
dat belangrijke onderdelen nog steeds ver
borgen blijven. Aan het staatshoofd wordt 
mondel1ng meer medegedeeld dan wat op 
schrift gesteld is. Het gevolg is dat publ1katie 
van de schriftelijke adviezen slechts een ge
deeltelijk beeld van de werkelijkheid ver
strekt. Door het gebrek aan princ1piele bena
denng van de openbaarheid wordt de wille
keur 1n de procedure versterkt. De procedu
re-varianten lijken vooral ge1nspireerd door 
bepaalde tactische eisen en niet of nauwe
liJks door meer algemene beg1nselen van 
behoorlijke procedure. Hiermede hangt sa
men het qebrekk1q functioneren van de mi-
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nisteriele verantwoordelijkheid voor het for
matieproces. Verantwoording pleegt slechts 
te worden afgelegd door die formateur die 
tenslotte een succesvol resultaat behaalt en 
zelf president 1s geworden. Voorts heeft de 
verantwoord1ng meestal betrekking op een 
beperkt gedeelte van de formatie. D1t bete
kent dat activ1teiten van m1slukte formateurs 
en belangrijke onderdelen van informa
tiewerkzaamheden buiten de verantwoor
ding vallen. 

Politteke verantwoordelukheid 
Ten aanz1en van het vierde punt - de poll
tieke verantwoordeliJkheid inzake de forma
lie- word\ opgemerkt dat de benoemingen 
van formateurs en informateurs op het mo
ment van hun benoeming niet gedekt wor
den door enige min1steriele verantwoorde
lijkheld; de aan hen verstrekte opdrachten 
zijn niet voorzien van een ministerieel contra
seign. De betrokkenen zijn verantwoordeliJk 
voor hun eigen optreden. Het gevaar be
staat dat het staatshoofd voorwerp dreigt te 
worden van politiek meningsverschil. Voorts 
wijst de commissie op het verschijnsel dat 1n 
toenemende mate informateurs worden be
noemd die werkzaamheden verrichten die 
vroeger door formateurs werden verricht. In 
tegenstell1ng tot formateurs kunnen informa
teurs nooit ter verantwoording worden ge
roepen. De s1tuatie ontstaat dat informateurs 
politiek belangrijke keuzen kunnen maken, 
die door een politiek verantwoordelijke for
mateur gedaan zouden moeten worden. 

Binding kabinet en parlement 
Bij het vijfde punt gaat de commissie in op 
de mate van binding tussen het gevormde 
kabinet en de parlementaire (regerings)
meerderheid. De comm1ssie constateert dat 
in ons huidige stelsel de krachten die gericht 
ziJn op intensivering van de binding sterker 
zijn dan die welke een meer 'dualistische' 
opstelling van het kab1net tegenover het par
lement benadrukken. Door een viertal facto
ren wordt deze tendens bevorderd. In de 
eerste plaats IS er de opkomst van het mo
derne partijwezen en de biizondere vertrou-
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wensrelatie tussen mnisters en geestver
wante fracties. Hierdoor gaat het vertrou
wensaspect zwaarder wegen dan het ver
antwoordingsaspect. In de tweede plaats is 
het kabinet in zijn verhouding tot het parle
ment het werkelijke machtscentrum gewor
den en is de neiging ontstaan aan de ver
kiezingen voor het parlement mede het ka
rakter te geven van regeringsverkiezingen. 
Ten derde: tijdens de formatie is het voor de 
leden van de Tweede Kamer de tijd om 
zaken te doen; na de formatie hebben ze 
maar af te wachten in hoeverre met hun 
verlangens rekening zal worden gehouden. 
Ten vierde: door de gewoonte een kabinets
crisls te Iaten volgen door kamerontbinding 
en verkiezingen beschikt de Tweede Kamer 
in feite niet meer effectief over het sanc
tiemlddel bij u1tstek: het opzeggen van het 
vertrouwen. 

Karakter regeerakkoord 
Tenslotte gaat de commissie in op karakter 
en waarde van zogenaamde regeerakkoor
den. De gedetailleerdheid van een regeerak
koord hangt samen met de mate van wan
trouwen tussen de coalitiepartners en de 
individuele belangen van de individuele par
lementariers: 'zolang de strijd om de kiezers
gunst een buitengewoon belangrijk element 
blijft in het bestaan van de afzonderlijke par
lementariers zolang ook zal er grote kans zijn 
op gedetailleerde regeerakkoorden' (Rap
port, p. 48). 
Tegen gedetailleerde regeerakkoorden zijn 
naar het oordeel van de commissie de vol
gende bezwaren aan te voeren: met onver
wachte, toekomstige ontwikkelingen kan in 
akkoorden geen reken1ng worden gehou
den. Voorts zijn ze weinig consistent en sa
menhangend en kunnen ze lijden aan dub
belzinnig taalgebruik: dit laatste wordt ver
oorzaakt door de gecompliceerdheid van de 
te regelen materie en de neig1ng om onrust 
in eigen gelederen tot bedaren te brengen 
en de tegenpartij te kalmeren. 

De aanbevelingen van de commissie 
B1j het doen van haar aanbevelingen was de 
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commissie niet eenstemmig: de leden De 
Bruijne en Kortmann maakten van hun recht 
gebruik om een minderheidsnota in te 
dienen. De aanbevelingen van de commissie 
luiden als volgt. In de wet zouden de volgen
de punten moeten worden neergelegd: 
1 . De periodieke verkiezingen voor de I eden 

van de Tweede Kamer dienen 1n de twee
de helft van de maand maart gehouden 
te worden. 

2. De Koning benoemt op voordracht van 
de Tweede Kamer een formateur die 
wordt belast met de vorming van een 
door hem te leiden kabinet. 

3. De Tweede Kamer doet, indien de minis
ters en de staatssecretarissen naar aan
leiding van de verkiezingen hun ontslag 
hebben aangeboden, haar voordracht 
binnen een week na de eerste samen
komst van de nieuw gekozen Kamer. 

4. lndien de formateur z;jn opdracht aan de 
Koning teruggeeft, doet de Tweede Ka
mer binnen een week een voordracht 
voor een nieuwe formateur. 

5. Bij tussentijdse kabinetscrises bl1jft de 
thans bestaande procedure gehand
haafd, zij het met dien verstande dat, 
indien een formateur moet worden be
noemd, dit eveneens op voordracht van 
de Tweede Kamer geschiedt. De Kamer 
doet een dergeliJke voordracht b;nnen 
een week nadat de Koning de Kamer 
daarom heeft verzocht. 

6. De formateur is verantwoording verschul
digd aan de Tweede Kamer. Hij brengt 
aan deze Kamer verslag uit over zijn 
werkzaamheden zo dikwijls als en in de 
vorm waarin de Kamer dit wenst, doch in 
ieder geval v66r de beeindiging van zijn 
werkzaamheden. 

Vervolgens formuleert de commissie een 
aantal aanbevelingen die door de betrokke
nen als gedragsregels in acht genomen zou
den moeten worden. Ze luiden als volgt: 
1. De formateur handelt wat de openbaar

heid tijdens de kabinetsformatie betreft 
zoveel mogelijk overeenkomstig de Wet 
openbaarheid van bestuur. De demissio-
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naire minister-president maakt de infor
matle openbaar welke het kabinet uit 
eigen beweging aan de formateur ver
strekt. De nieuw optredende minister
president beoordeelt welke stukken wor
den toegevoegd aan de reeds tijdens de 
formatie openbaar gemaakte docu
menten. 

2. De regeerakkoorden dienen beknopt van 
inhoud te zijn en aan de vaststelling ervan 
dienen ook de kand1daat-ministers een 
b1jdrage te kunnen leveren. 

3. Kandidaat-staatssecretarissen dienen 
eerst na de benoeming van de ministers 
aangezocht te worden, terwijl tijdens de 
formatie geen verdergaande afspraken 
dienen te worden gemaakt dan over de 
zogenaamde politieke verdeling. 

4. Uiterlijk binnen 14 dagen na de datum 
van het optreden van het nieuwe kabinet 
wordt in de Tweede Kamer een rege
ringsverklaring afgelegd. 

Geven de aanbevelingen de oplossing? 
ZIJn de voorstellen van de commissie ge
schikt om de door de commissie gesigna
leerde problemen op te lossen? De eerste 
vraag die opkomt is of aldus het verband 
tussen de verkiezingsuitslag en de politieke 
samenstelling van het nieuwe kabinet ver
sterkt wordt. Opgemerkt moet worden dat 
slechts op indirecte wijze de verkiezingsuit
slag in het voorstel van de commissie door
werkt, namelijk daar waar voorgesteld word\ 
dat de Koning op voordracht van de Tweede 
Kamer een formateur benoemt die word\ 
belast met de vorming van een door hem te 
leiden kabinet. Voorts sluit de gekozen con
structie niet uit dat z1ch het volgende scena
rio voordoet. 
Stel dat de partijen A en B - tezamen 90 
zetels tellende- de regering vormen; C heeft 
60 zetels. Bij de verkiezingen dalen A en B 
tot 76 zetels en C stijgt tot 7 4 zetels. Wat is 
dan de uitslag van de verkiezingen: een ne
derlaag voor A en B, zodat er een formateur 
moet komen die de steun genie\ van A en C 
of B en C, of nog steeds een meerderheid 
van A en B? Daarenboven sluit het voorstel 
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politieke spelletjes niet uit: A en B kunnen 
een formateur voordragen, die afkomstig is 
uit partij C om hem vervolgens te Iaten mis
lukken, waardoor de weg voor een coalitie 
van A en B weer vrijkomt. Mijn conclusie is 
dat door het voorstel niet de garantie wordt 
verstrekt dat de band tussen verkiezingsuit
slag en de politieke samenstelling van het 
nieuwe kabinet word\ versterkt. 

Tijdsduur kabinetsformatie 
Word\ door het voorstel de tijdsduur van de 
kabinetsformatie verkort? Bij een eerste be
schouwing ziet het voorstel van de commis
sie er veelbelovend uit: binnen een week na 
de eerste samenkomst van de nieuw geko
zen Tweede Kamer doet de Tweede Kamer 
een voordracht voor een formateurl Echter. 
na dit voortvarende begin is er van verdere 
termijnen geen sprake in het voorstel van de 
commissie. Het is dan ook allerminst uitge
sloten te achten dat de formatie geruime tijd 
zal duren. In de eerste plaats word\ door het 
voorstel van de commissie de huidige pro
cedure gewijzigd: nu de Koning benoemt op 
voordracht van de Tweede Kamer, is het 
zinloos geworden dat het staatshoofd de 
vice-president van de Raad van State, de 
voorzitters van Eerste en Tweede Kamer, en 
de fractievoorz1tters u1t de Tweede Kamer 
consulteert. Het zou echter voor de hand 
liggen dat de formateur dit doet. In de \wee
de plaats word\ in het voorstel van de com
missie de informateur geecarteerd: nog af
gezien van de vraag of dit verstandig is, 
word\ aldus de taak van de formateur ver
zwaard: de informateurswerkzaamheden zul
len door hem moeten worden verricht, zodat 
geen tijdwinst behaald wordt. Het voorstel 
garandeert dientengevolge niet dat de for
matieprocedure inderdaad bekort word\. 

Openbaarheid formatie 
Een volgende vraag is of door het voorstel 
van de commissie de openbaarheid van de 
formatieprocedure vergroot word\. Op de 
volgende manieren denkt de commissie die 
openbaarheid te kunnen bevorderen de 
voordracht van een formateur door de 

431 



Tweede Kamer vindt in een openbare verga
dering plaats; de formateur heeft een verant
woordlngs- en verslagplicht aan de Tweede 
Kamer; tenslotte wordt de gedragsregel ge
formuleerd dat de formateur zoveel mogelijk 
handelt overeenkomstig de Wet openbaar
heid van bestuur en dat de demiss1onaire 
minister-president de informatie openbaar 
maakt welke het kabinet uit eigen beweging 
aan de formateur verstrekt. Nu hier slechts 
sprake is van een gedragsregel die niet wet
telijk wordt afgedwongen ontbreekt de ga
rantie dat de aanbeveling zal worden ge
volgd. Waar het de overige manieren betreft: 
in theorie kan de openbaarheid gebruskeerd 
worden. Zo kan de voordracht van de for
mateur tot stand komen in een debat, dat 
eigenlijk die naam niet verdient: volstaan 
wordt met een zeer summiere motivering. 
De verantwoordingsplicht kan gebruskeerd 
worden doordat de meerderheid van de 
Tweede Kamer weigert de formateur ter ver
antwoording te roepen. Alles hangt hier af 
van de mentaliteit van de betrokkenen. 

Politieke verantwoordelijkheid 
Wordt door het voorstel gerealiseerd dat 
iemand voor de formatie politiek verant
woordelijk is? In een wet- aldus de commis
sie - zal moeten worden vastgelegd dat de 
formateur verantwoord1ng verschuldigd is 
aan de Tweede Kamer. Voorts brengt hij aan 
de Tweede Kamer verslag uit van zijn werk
zaamheden zo dikwijls als en in de vorm 
waarin de Tweede Kamer dit wenst, doch in 
ieder geval v66r de beeindiging van zijn 
werkzaamheden. Door de wettel1jke bepa
ling van deze strekking staat de verantwoor
delijkheid voor de formatie inderdaad vast 
Toch rijzen er een aantal vragen. Wat is de 
omvang van de verantwoordingsplicht van 
de formateur? Heeft deze dezelfde omvang 
als de verantwoordingsplicht van de minister 
als neergelegd in art. 68 Gw.: aile inlichtin
gen moeten worden verstrekt tenzij het be
lang van de staat zich daartegen verzet? 
Moet de verantwoording aileen afgelegd 
worden als de meerderheid van de Tweede 
Kamer dat eist of ook in het geval een min-
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derheid dat verlangt? In het eerste geval zal 
de verantwoordingsplicht al spoedig illusoir 
blijken te zijn: een meerderheid in het parle
ment zal er weinig voor voelen de door haar 
gesteunde formateur het Ieven zuur te 
maken. 

Binding kabinet en parlement 
Hebben de voorstellen gevolgen voor de 
mate van binding tussen het gevormde kabi
net en de parlementaire (regerings)meerder
heid? De commissie doet het voorstel dat de 
regeerakkoorden beknopt van inhoud 
dienen te zijn en dat aan de vaststelling 
ervan ook kandidaat-min1sters een bijdrage 
kunnen leveren. Bij uitvoering van deze ge
dragsregel zal het monisme verzwakken en 
het dualisme toenemen. Het zwakke punt IS 
dat de commiss1e dit slechts als gedragsre
gel voorstelt: ook hier hangt alles weer af van 
de goede wil van betrokkenen. Hier komt 
nog biJ dat de comm1ss1e zelf een voorstel 
doet, waardoor het monisme JUist versterkt 
zal worden: de voordracht van de formateur. 
lndien de meerderhe1d van de Tweede Ka
mer serieus een formateur voordraagt, zal dit 
de band tussen meerderheid en formateur
de toekomstige minister-president- verster
ken. Op dit punt ZIJn de voorstellen van de 
comm1ssie innerlijk tegenstriJdig. 

Karakter regeerakkoord 
Tenslotte rijst de vraag of door de voorstel
len van de commiss1e het karakter van de 
regeerakkoorden zal veranderen. Met name 
is hier aan de orde dat de akkoorden d1kw1jls 
tijdgebonden, weinig consistent en samen
hangend zijn en veelal een dubbelzinnig taal
gebruik bez1gen. Naar mijn mening worden 
door het voorgestelde deze problemen niet 
tot een oplossing gebracht. De gedetail
leerdheid en dubbelz1nnigheid van een re
geerakkoord vloeit voor een gedeelte voort 
uit onderling wantrouwen tussen de betrok
ken partijen, en dit wantrouwen verdw1jnt 
niet automatisch wanneer de Tweede Ka
mer een voordracht voor de kabinetsforma
tie doet. 
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Oorzaak van de problematiek 
Het bovenstaande overz;ende kom ik tot de 
conclusie dat het voorgestelde niet de ga
rantie biedt dat de ges;gnaleerde problemen 
worden opgelost. De vraag dringt zich dan 
direct op waaraan dit te wijten is. De geringe 
invloed van de kiezers op de uiteindelijk tot 
stand gekomen regering is terug te voeren 
tot de volgende factoren. In de eerste plaats 
zijn de verkiez;ngen grondwettelijk bedoeld 
voor de Tweede Kamer en niet voor de 
regering. In de tweede plaats is de uitslag 
van de verkiezingen nu eenmaal zoals hij is 
een veelheid van partiJen doet zijn intrede in 
de Tweede Kamer en door het ontbreken 
van grote strijdpunten en een distnctenstel
stel is er geen duidel1jke tegenstelling tussen 
een linker- en rechterblok. Ware dit laatste 
wei het geval dan zou de uitslag van de 
verkiezingen ondubbelzinnig een nieuwe re
genng opleveren, zoals in de periode 1888-
1917 grotendeels het geval is geweest. Sa
menvattend: de problematiek is van tweeer
lei aard: politiek door de verdeeldheid van de 
Nederlandse bevolking en JUridisch door de 
aanwezigheid van verkiez;ngen voor de 
Tweede Kamer en het stelsel der evenredlge 
vertegenwoordiging. Theoretisch kan het 
probleem van de kiezers;nvloed op de rege
ringsvorm;ng snel opgelost worden: redu
ceer de polit;eke tegenstellingen in Neder
land tot enkele grote punten en voer tevens 
een enkelvoudig districtenstelsel in. Naar 
m;jn mening dlent een dergeliJk voorstel ver
worpen te worden het kunstmatig construe
ren van een pol;tieke tegenstelling verdlent 
geen aanbeveling. 

Moet de invloed van de kiezers op de rege
ringsvorming vergroot worden? Dit kan op 
twee man;eren gebeuren d1rect bij de ver
k;ezingen buiten het parlement om en indi
rect v1a het parlement. Een voorbeeld van de 
eerste modaliteit is de directe verkiezing van 
de min;ster-president. Deze modaliteit Ievert 
grote bezwaren op: indien een regering een 
directe legitimatie knjgt van de kiezers wordt 
daardoor de positie van de volksvertegen
woordlging ten opzichte van de regenng 
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verzwakt. Op een bepaald tijdstip geduren
de een periode van vier jaar is de invloed van 
de kiezers groot, gedurende de resterende 
tijd vermindert die invloed. lndien men hecht 
aan invloed van de kiezers zal een dergelijke 
constructie moeten worden afgewezen. 
De door de commissie voorgestelde indirec
te methode is op het eerste gezicht attrac
tief; nadeel is echter dat aldus het monisme 
tussen regering en parlement versterkt 
wordt, en in de huidige politieke cultuur bete-

' De voorstellen van de 
commissie bieden geen 
garantie voor een 
oplossing voor de 
gesignaleerde 
problemen. ' 

kent dit vermindenng van de ;nvloed van het 
parlement. Ook hier zien we dus het ver
schiJnsel van vergrote invloed op een be
paald tijdstip, maar verminderde invloed van 
het parlement gedurende de volgende perio
de. Op grand van de aangegeven bezwaren 
verdient het voorstel van de commissie geen 
aanbeveling. 

Slotopmerkingen 
De analyse van de problemen door de com
missie-Biesheuvel is gedegen te noemen. 
De voorgestelde oplossingen bieden echter 
niet de garantie dat daardoor de aan de orde 
gestelde problemen worden opgelost. Naar 
mijn mening hangt dit samen met de aard 
van de regels die tijdens de kabinetsformatie 
gegroeid zijn. Het kenmerkende van deze 
regels is dat ze n1et in enig juridisch docu
ment zijn vastgelegd, maar dat ze tot ontwik
keling kwamen toen de politieke praktijk 
daaraan behoefte gevoelde. Bij WIJZe van 
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voorbeeld moge hier worden gewezen op 
het ontstaan van het instituut van informa
teur en het onstaan van regeerakkoorden. 
Het past daarom weinig bij de Nederlandse 
situatie van het patroon van gedragsregels 
af te wijken en tot juridificatie van het forma
tieproces over te gaan. Gedragsregels die in 
de praktijk ontstaan zijn - en bijna aile regels 
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die tijdens het formatieproces gebruikt wor
den zijn gedragsregels - verandere men niet 
door daar juridische regels tegenover te stel
len. Wanneer de handhaving van deze ge
dragsregels ongewenst geacht wordt lijkt 
het een beter begaanbare weg hen te ver
vangen door andere gedragsregels! 
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