
gaderingen van de ministerraad 

bijwonen, wat zijn geïnformeerd
heid ten goede kan komen. Het be
zwaar dat hier tegen kan worden 
aangevoerd, dat de formateur-mi

nister zich dan ook zou kunnen of 

moeten bezig houden met de 
besluitvorming in de ministerraad, 
is nogal gezocht gezien de specifieke 
taak van de formateur en de de
missionaire status van de raad. In 
de vijfde plaats is er een 
rech tstreekser verband gelegd tus

sen de verkiezingen en de regerings
vorming. De aanwijzing van de for
mateur geschiedt zo immers door 
een Kamermeerderheid die zich 
niet langer achter de troon kan 
verschuilen en direct na de verkie
zingen in een openbaar debat tot 
een besluit moet komen. In de zesde 
plaats is de openbaarheid naar de 
kiezers toe vergroot met dit 

systeem, omdat de formateur 
verantwoording moet afleggen over 
zijn handelen en de Kamer zich 
kan uitspreken over de werkwijze. 

Eén van de door mij opgevoerde 
hoofd bezwaren is niet weggenomen 
door het voorstel-Maas: de lange 
duur van de formaties. Immers de 
stoelendans blijft en de noodzaak 
tot het vormen van meerpartijen-

TH. C. DE GRAAF 

De minister-formateur: het paard achter 
de wagen 

I. Het voorstel van dr. P. F. Maas 
in de slotbeschouwing van zijn aan
dachttrekkende werk 'Kabinetsfor-
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..regeringen al evenzeer. Door de 

grotere mate van openbaarheid zal 
weliswaar een flink aantal onge
wenste bijverschijnselen weggesa
neerd worden, maar het voorstel 

raakt niet aan het evenredigheids
stelsel. Onze ideeën om daar iets 
aan te doen, zijn echter - ik zei het 
al - nog steeds politiek onhaalbaar. 

Het voorstel is dan ook geen to
taaloplossing, maar een stap in de 
goede richting, geen ei-van-Maas, 

maar een half ei, beter dan een lege 
dop! 

3. De reacties tot nu toe 

Op het moment dat ik dit schrijf, 
is het boek twee weken uit. De reac
ties zijn tot nu toe divers. Er is ech
ter één constatering te doen. 
Progressieven, mensen als Ed van 

Thijn, Hans Gruijters, JooP den 
Uyl, reageren positief. Zij zijn over 
het algemeen van mening dat het 
een goed voorstel is, zij het niet 
meer dan het halve werk. Confes
sionelen, mensen als Jelle Zijlstra, 
Norbert Schmelzer, vinden het 
niets. De huidige procedure is naar 
hun mening uitstekend en ze schu
wen geen smoes om het voorstel
Maas als onwerkbaar en onnodig af 

maties 1959- 1 973' (Staatsuitgeverij 
1982) houdt kortweg in een door de 
Kamer aanbevolen formateur, door 
het staatshoofd als minister be
noemd (onder contra-seign van de 
demissionaire minister-president) 
en aan de Kamer verantwoordelijk 
voor het door hem gevoerde for-

te schilderen. De kleine partij tjes 

zouden te veel invloed krijgen op 
het formatiegebeuren. Een forma
teur Den Uyl als minister-zonder
portefeuille in de ministerraad van 

een kabinet-Van Agt, dat kan toch 
niet. Enzovoorts. Maar wat ze be
doelen is: meer openbaarheid, het 
wegvallen van de troon als schild, 

het beperken van de invloed van 
bijv. de vice-voorzitter van de 
Raad van State, verantwoor
dingsplicht aan de Kamer, dat 
doorbreekt een systeem, waarbij de 
christen-democratische macht van 

het midden wel is gevaren en on
gestraft van partner kon verwisse
len, ongestraft in het geheim de 
voortdurende eigen interne 
machtsstrijd kon beslechten. En 
daar gaat het inderdaad om! Daar 
moeten we vanaf. De christen-de
mocratie zal zich inderdaad meer 

als een normale parlementaire, de
mocratische stroming moeten gaan 
gedragen. Het isjammer dat ze dat 
weer zo snel door hebben, want dat 
kan betekenen dat ook dit voorstel 
het niet zal halen. 

28 december 1982 

matiebeleid. De minister-formateur 
mag het vertrouwen van de Ka
mermeerderheid niet verliezen, op 
straffe van ontslag. Mocht hij 
mislukken (in het voorstel is niet 
langer sprake van het in beraad 
houden van de opdracht) of met 
een wantrouwensvotum worden ge-
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confronteerd, dan dient hij een 

eindveran twoording af te leggen en 
de naam van zijn opvolger te noe
men. Tenzij de Kamer uitdrukke
lijk laat blijken een ander te prefe

reren, wordt zij geacht hiermee in 
te stemmen, waarna de nieuwe be
noeming volgt. De informateur 
verdwijnt uit ons politieke leven, de 
formateur mag ook informeren. De 
formateur wordt lid van de mi
nisterraad en is als zodanig de enige 
'missionaire' minister. Via enkele 
wijzigingen van het Reglement van 
Orde voor de ministerraad zal hij 
zich niet met de raad en de raad 

zich niet met hem mogen be
moeien. 

De voordelen van de beschreven 
procedure zouden volgens de au
teur kunnen zijn: a. de Koning blijft 
als deel van de regering betrokken 
bij de formatie, maar zijn handelen 
wordt gedekt door ministeriële ver

antwoordelijkheid, die tot dusverre 
ontbreekt; b. het initiatief blijft, 

aansluitend op de praktijk, bij de 
grootste partij, tenzij de Kamer
meerderheid anders oordeelt; c. de 
formatie wordt middels de vertrou

wensregel ingepast in het constitu
tioneel bestel; d. de Kameraanbeve
ling legt een rechtstreekser verband 
tussen regeringsvorming en verkie
zingsuitslag, e. de formatieproce
dure wordt 'gedemocratiseerd', ter
wijl het dualisme blijft gehand
haafd. 

Het voorstel-Maas lijkt een ei 
van Columbus, een 'staatsrechtelij
ke vondst' zoals staatscommissielid 
Hans Gruijters het in het Capitool 
(NOS, 19-12-1982 ) noemde. Overi
gens is het procedurevoorstel niet 
direct nieuw te noemen. Het sluit 

aan bij de op 2 maart 1971 door de 

Tweede Kamer aangenomen mo
tie-Kolfschoten, die de Kamer de 
mogelijkheid bood een oordeel uit 
te spreken over de meest gewenste 

formateur-beoogd premier. De mo
tie is nimmer in de praktijk ge
bracht, mede omdat het een 

verplichtend karakter mistte. Ook 
het element van de ministeriële sta
tus van de (in)formateur is eerder 
bedacht. Oud-cHu-leider Tilanus 

verluchtigde er de feestbundel voor 

Duynstee uit 1975 mee ('Politiek
Parlement-Democratie' , Deventer, 

1975, p. 234)· 

2. Zoals in de perspublikaties rond 
het boek naar voren is gekomen, 
richt het voorstel zich vooral op de 

positie van de Koning bij de kabi
netsformatie. Zo meent dr. Maas 
dat de huidige (ongeregelde) pro
cedure 'meer dan in ons democra
tisch bestel gewenst is' de mogelijk
heid biedt voor persoonlijke invloed 

van het staatshoofd (p. 374). Is een 
persoonlijk optreden van het 
staatshoofd bij de regeringsvorming 
inderdaad strijdig met onze parle

mentaire democratie? De gehele 
formatieprocedure staat in het licht 
van de achteraf te effectueren ver

trouwensregel, die het mogelijk 
maakt dat de Kamer een door haar 
niet gewenst kabinet terstond bij 
zijn eerste optreden weer heen kan 
zenden. Iets dergelijks heeft zich in 
1939 bij het aantreden van het, bui
ten de Kamer om geformeerde, vijf

de kabinet-Colijn voorgedaan (mo
tie-Deckers). Bij het aanzoeken en 
benoemen van een (in ) formateur, 
waar inderdaad geen ministeriële 
verantwoordelijkheid voor bestaat, 

zal het staatshoofd zich moeten la

ten leiden door het, in de adviezen 

van de fractievoorzitters tot uiting 
gebrachte, meerderheidsoordeel 
van de Kamerfracties. De (in)for

mateur, die de opdracht niet behoeft 
te aanvaarden (Romme, 1956; Van 
den Brink, 1959; De Gaay Fort

man, 1972; Duisenberg, 1981 ) kan 
zich niet verschuilen achter de Ko
ningin voor zijn benoeming en van
daar dat fractievoorzitters, gecon

fronteerd met een persoonlijke 
beslissing van het staatshoofd in af
wijking van hun adviezen, zich ook 
niet behoeven te involveren met 
een niet gewenste (in)formateur. 
Zo is het handelen van NijpeIs 
t.a.v. informateur-Van Kemenade 

dan misschien ongebruikelijk te 
noemen, maar beslist niet incorrect 
jegens het staatshoofd. Het 
staatshoofd staat dus machteloos 
indien de fractievoorzitters zich in 
meerderheid niet wensen in te laten 
met een door haar benoemde (in) 
formateur. Laat de Koningin ui
teindelijk een kabinet formeren ge
heel buiten de Kamer om, dan ligt 
een 'motie-Deckers' voor de hand. 
Bovendien is, binnen de huidige 
verhoudingen, dan ook het einde 
van de constitutionele monarchie in 
zicht, iets waarover overigens met 
D- '66-ers best te praten moet zijn. 
Dat het staatshoofd van tijd tot tijd 
enige persoonlijke invloed weet uit 
te oefenen, komt voort uit de ver
deeldheid der politieke adviezen. 
De Koningin wordt dan als het wa

re uitgenodigd om een Gordiaanse 
knoop door te hakken of, anders 
gezegd, olie tussen de raderen van 
de vastgelopen politieke machine te 
smeren. 



Belangrijker pluspunt van het 

voorstel-Maas lijkt te zijn de 
verantwoordingsplicht van de for
mateur ten opzichte van de Kamer, 
gecombineerd met een recht (zelfs 

plicht) van aanbeveling. De motie
Kolfschoten creëerde deze moge
lijkheid van aanbevelen reeds eer

der. De gebeurtenissen van 1971 
toonden echter al voldoende aan 
dat men de politieke wil om tot een 
openbaar debat over de mogelijke 
formateur te komen, niet kan 
afdwingen. Doet men dat wel en is 
de Kamermeerderheid op dat mo

ment niet gebaat bij al te grote 
openbaarheid van bedoelingen, 
dan leidt dit slechts tot 'canards' à 
la Van Kemenade, (in)formateurs 

die tot mislukken gedoemd zijn . 
Het boek van dr. Maas toont bijv. 
overduidelijk de wijze aan waarop 
de KVP in de zestiger jaren eerst de 
PVDA zich zelf liet verbranden, al

vorens over te gaan tot een coalitie 
met de liberalen. 

Een verantwoordingsplicht voor 

de formateur lijkt in de praktijk ook 
nauwelijks relevant. Formeel bete
kent de ministeriële status van de 
formateur dat deze verplicht is de 
Kamers inlichtingen te verschaffen 
en kritiek aan te horen. Maar wie 
zal deze verplichting effectueren? 
De Kamermeerderheid, te weten de 
op dat moment bij het formatiepro
ces betrokken fracties, heeft er na

tuurlijk geen behoefte aan de for
mateur om de haverklap te inter
pelleren. Deze (potentiële) rege
ringspartijen zijn bekend met alle 
gegevens en zullen niet streven naar 
al te grote openbaarheid van strijd
punten die nog moeten worden 

'weggemasseerd', tenzij zij uit het 

idee'66 I voorstel-Maas I blz. 60 

publiek debat politieke munt willen 

slaan om hun onderhandelingspo
sitie te versterken. De grootste op
posi tiepartij zal het wel laten al te 
scherp te reageren, er kunnen im

mers nog ijzers in het vuur liggen. 
Zo is het nauwelijks voorstelbaar 
dat de VVD in 1977 behoefte zou 
hebben gehad om staande de 
mislukking van de formatie-Den 
Uyl te interpelleren. Zin heeft de 
verantwoordingsplicht derhalve 

slechts voor de kleine partijen, die 
al bij voorbaat zijn uitgeschakeld. 
Van het gehalte van het openbaar 
debat zal men zich dan weinig hoe
ven voor te stellen. 

Naarmate overigens steeds meer 
de kabinetsformatie een aangele

genheid wordt van gedetailleerde 
regeerakkoorden, waarin niet enkel 
fractievoorzitters maar ook de frac
ties zelf daadwerkelijk bijdragen, is 
er ook steeds minder reden om te 
klagen over het ontbreken van 
verantwoording. De Kamermeer
derheid bepaalt immers door haar 

eigen gedrag het verloop van de 
formatie. Niet onterecht is overi
gens de vraag opgeworpen in hoe
verre de na te streven openbaarheid 
de evenzeer begerenswaardige 
spoedige formatie frustreert. Zo kan 
worden getwijfeld aan het welsla
gen van de 'inbraakpoging' van 

Burger in 1973, als deze vergezeld 
was gegaan van openbare Kamer

debatten. 

In dit korte bestek is het onmogelijk 
om alle meer formeel-juridische 
aspecten van het procedurevoorstel 
te bespreken, daarom slechts een 

greep: 
Het voorstel gaat van de premis-

sen uit dat een kabinet slechts tot 

stand komt ná verkiezingen en dat 
altijd na verkiezingen geformeerd 
moet worden. Het eerste acht ik een 
democratische spelregel van be

lang, maar daarom nog niet gel
dend staatsrecht. Het tweede zou 
betekenen dat het niet zou mogen 
voorkomen dat coalitiepartijen 
vóór de verkiezingen besluiten het 
kabinet hiervan inzet te maken. 
Een formatie zou dan immers, wan

neer de meerderheid door de coa
litiepartijen zou worden behaald, 
overbodig zijn. 

Een bezwaar lijkt ook dat het 
voorstel-Maas geen termijnen 
noemt waarbinnen de aanbeveling 
tot stand moet komen of waarbin

nen de formatiepoging moet zijn 
afgerond. Eveneens ontbreekt een 
ultieme sanctie wanneer de Kamer 
door interne verdeeldheid niet tot 
een eerste meerderheidsaanbeve
ling kan komen. 

De ministeriële status van de for
mateur is een probleem op zich. Op 
zijn minst is dit een gekunstelde 
constructie te noemen, slechs 
ontworpen om verantwoordelijk
heid jegens het parlement te creë
ren. Het ministersambt is een 
bestuurdersambt, dat zorg draagt 
voor beleidsvoorbereiding en -uit
voering en de continuïteit van het 
algemeen bestuur. In de voorgestel
de constructie wordt het ml

nistersambt uitgeoefend zonder te 
regeren. De minister-formateur 
verricht geen beleidsdaden, be
noemt niemand, dient geen wets
voorstellen in en contrasigneert 
geen besluiten. Toch is hij minister. 
Zijn ministeriële status roept slechts 
problemen op. De minister-presi-
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dent (bijv. Den Vyl ) wordt politiek 

gedwongen om de formateur (bijv. 
Nijpels) in zijn demissionaire kabi
net op te nemen; als minister dient 
deze in de ministerraad aan de be

raadslagingen en stemmingen deel 
te kunnen nemen, tenzij men dit via 
het Reglement van Orde uitsluit, 
waarmee de man feitelijk geen mi

nister meer is. Ons in de historie 
gewortelde systeem impliceert de 
collectieve verantwoordelijkheid 
voor het algemeen regeringsbeleid 
van de ministerraad. Het voorstel
Maas breekt hiermee door de for
matie binnen de ministerraad te 
brengen en tegelijkertijd te verbie
den dat de ministers zich hiermee 
inlaten. Kortom: een heilloze, fric

ties oproepende structuur. Wil men 
de formateur verantwoordelijk la
ten zijn, dan is het beter en doel
treffender een Wet op de regerings
vorming te maken, waarbij de for
mateur (een functie sui generis), 
overeenkomstig de Kameraanbe
veling, wordt aangesteld als advi
seur van het staatshoofd, met 
spreek- en verschijningsplicht in het 
parlement. 
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3. De belangrijkste en m.i. enig re

levante bezwaren tegen de huidige 
regeringsvorming, nl. de lange 
duur ervan en het ontbreken van 
een duidelijke band met de verkie

zingsuitslag, worden door het 
voorstel niet weggenomen. Wellicht 
zou een aanbevelingsrecht van de 
Kamer een prikkel kunnen beteke

nen om al in een vroeg stadium, 
vóór de verkiezingen, te onderhan
delen. De formatie zou dan uiterst 
kort en slechts een formele afron
ding van de onderhandelingen kun
nen zijn. Bedacht moet echter wor
den dat vooral middenpartijen deze 
geneigdheid niet of nauwelijks be
zitten, omdat ze hun machtsbasis in 
de onderhandelingen wensen te 
betrekken. Slechts de sanctie van 
het, electoraal, volledig uit de boot 
vallen, kan tot onderhandelingen 
vooraf leiden. Daarvoor is, zoals 
bekend, een wijziging van ons kies
stelsel in een meerderheidsstelsel 
nodig. Een andere mogelijkheid om 
van het zo bezwaarlijke formeren af 
te komen, is de loskoppeling van 
regeringsvorming en Tweede Ka
.mer-verkiezingen. De rechtstreeks 

gekozen minister-president derhal

ve. 
Zolang deze voorstellen geen 

kans van slagen bezitten, is het m.i. 
beter om de formatie niet aan strak

ke banden te leggen, hoewel een 
recht van aanbeveling wellicht een 
heilzame invloed op gebruikelijke 
vertragingstactieken uit zou oefe

nen. Al te strenge procedure-eisen 
zorgen echter voor roest en sluiten 
politieke obstructie nooit uit. Van

daar dat van de minister-formateur 
weinig te verwachten valt. De for
matie wordt er niet door bespoe
digd en evenmin beoogt het de kie

zer directe invloed te kunnen laten 
uitoefenen op de vorming van de 
regering. Met de minister-forma

teur is een oud paard van stal ge
haaid en achter de wagen gespan
nen. 

28 december 11112 


