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Het voorstel tot invoering van een minister
formateur van dr. P. F. Maas 

HANS VAN OERLE 

Het halve ei van Maas: beter dan een 
lege dop 

Inleiding 

Rechtgeaarde democraten !TI dit 
land (en het lijkt wel of dat er steeds 
minder zijn) ergeren zich met re
gelmaat aan de vaderlandse tradi
tie om van kabinetsformaties een 
kruising tussen een schimmenspel 
en een stoelendans te maken. Wij 
achten dat, ook !TI die gevallen 
waar wij er als partij rechtstreeks 
bij betrokken zijn, nog steeds een 

aanfluiting voor de parlementaire 
democratie. 

Het onlangs verschenen over
zichtswerk 'Kabinetsformaties 
1959-1973' van dr. Peter F. Maas 
laat nog eens zien hoe terecht die 
verontwaardiging is. Het historisch 
onderzoek heeft een ontstellende 
verzameling intriges aan het 
daglicht gebracht. Als bij de 
totstandkoming van het boek 
rechtstreeks-betrokkene kan ik een 
ieder verzekeren dat niet eens alle 
resultaten van het onderzoek uit
eindelijk gepubliceerd zijn. Deson-

danks is het ook zo al voor de 
schandaalbelusten onder ons smul
len geblazen. Tijdens de naoorlogse 
kabinetsformaties wordt de sfeer 
beheerst door een penetrante geur 
van bederf van goede zeden. De 
formaties worden beheerst door een 
oligarchie, bestaande uit een klein 
aantal confessionele staatslieden 
verzameld rond de troon. De in
vloed van lieden als Beel, Romme, 
Ruppert, De Gaay Fortman sr., De 
Quayen Klompé is in de loop der 
jaren doorslaggevend geweest. Het 

gaat in alle gevallen om geselec
teerde vertrouwelingen van de Ko
ningin, die zelf tijdens de formatie 
vaak ook een actieve rol speelt. 

Dat de nieuw gekozen kamer op 
het verloop van een formatie weinig 
tot geen invloed uitoefent, is be
kend, maar dat ook de invloed van 
fractievoorzitters beperkt is geble
ken en dat de vice-voorzitter van de 

Raad van State een sleutelpositie 
inneemt (BeeI, Ruppert en nu 
Scholten) was minder duidelijk. De 
huidige praktijk heeft een aantal 
aperte nadelen. 

In de eerste plaats IS het 
staatshoofd niet neutraal. Zij kan 

een persoonlijk stempel op de 

totstandkoming van een kabinet 
drukken en daarmee haar persoon
lijke voorkeur doen gelden. Dat is 
- soms gedwongen door de omstan
digheden, soms niet - ook gebeurd, 
met name bij de aanwijzing van in
formateurs, formateurs, premiers, 
minder duidelijk waar het ging om 
de partijencombinatie. Omdat het 
optreden van de vorstin hier niet 
gedekt wordt door ministeriële ver
antwoordelijkheid lopen zij en het 
land het risico van een constitutio
nele crisis. Afgezien daarvan is het 
bestaan van een formatiecircuit 
rond de troon allerminst een voor
beeld van een goed functionerende 
parlementaire democratie. 

In de tweede plaats is er geen 
duidelijk verband meer waarneem
baar tussen de uitslag van de ver
kiezingen en het uiteindelijk 
aantredende nieuwe kabinet. De 
door ons gekozen volksvertegen
woordigers zien voor het overgrote 
deel werkloos toe en de paar ka
merleden die de onderhandelingen 
voeren, lopen zonder het te weten 
het risico een kool gestoofd te krij
gen door een geheim cricuit. Het 
meest frappante voorbeeld hiervan 

vormt wel de formatie van 1963 
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toen het trio Romme-Beel-De 

Quay al voordat de formatie be
gonnen was met de vorstin geregeld 
had dat de uitkomst een kabinet
Marijnen moest zijn. Dat werd het 

dus ook. Drie niet-kamerleden die 
de formatie beheersten! Romme en 
Beel werden informateur en De 
Quay bracht het zelfs tot formateur 
dat jaar. 

Dat brengt me op het derde be
zwaar: de verantwoording voor het 
formatiegebeuren is zeer onvol
doende. De enige die uiteindelijk in 
de kamer verslag doet over de for
matie is degeen die het tenslotte tot 
premier heeft weten te schoppen en 
te duwen. Formateurs en informa
teurs plegen geen verantwoording 
voor hun belangrijke handelen afte 
leggen, zelfs niet aan de door ons 
gekozen volksvertegenwoordiging. 
De formaties ontaarden zo in on

doorzichtigheid en geheimzinnig
heid. 

Het vierde en laatste hoofd be
zwaar is gelegen in de lange duur 
die formaties vaak hebben. Dat is 
voornamelijk te wijten aan de stoe
lendans. Juist bij het vormen van 
een regering komen de slechtste ei
genschappen van politici en pseu
do-politici naar boven. De malle
molen van ambities en pretenties 
maakt van de portefeuilleverdeling 
vaak een ordinair gevecht. Daar 
komt nog bij dat een aantal depar
tementen (defensie, landbouw, ver
keer) moeilijk en anderen (buiten
landse zaken vooral, vanwege de 
pompa, de feestjes en partij~es ) 

heel snel te slijten zijn . Het is niet 
verwonderlijk dat bij dit onderdeel 
van de formatie de poppen altijd 
aan het dansen gaan. 
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I. De eerdere pogingen tot verbetering 

Zonder te overdrijven, kan nog 
steeds gesteld worden dat de enige 
serieuze poging tot nu toe om de 

formatieprocedure ingrijpend te 
verbeteren van D'66 afkomstig was. 
Ons jarenlange ijveren voor een ge
kozen minister-president en de in
voering van een beperkt distric
tenstelsel hebben jammer genoeg 
nooit een concreet resultaat opge
leverd en de voorstellen zijn nog 
steeds politiek onhaalbaar, mede 
omdat er (grondwetswijziging! ) een 
tweederde kamermeerderheid voor 
nodig is. 

Het enige wat er verder nog was 
- de motie-Kolf schoten van [97 [ -
blijkt nooit gewerkt te hebben. Die 
motie bood de Tweede Kamer de 
mogelijkheid om aan het 
staatshoofd een formateur ter be
noeming voor te dragen. De motie 
is nooit ten uitvoer gebracht. Vol
gens Aantjes is dat ook nooit de be
doeling geweest, maar voelden de 
confessionelen zich indertijd ge
noodzaakt, om na het verwerpen 
van een initiatiefwetsontwerp in 

[970 van de kant van de Progres
sieve Drie dat voorzag in een door 
de kiezers gekozen formateur, te to

nen wel degelijk open te staan voor 
vernieuwende ideeën. 

2. Het voorstel-Maas 

Eindelijk is er dan weer een nieuw 
initiatief. Het gaat om het 
slothoofdstuk van het boek van dr. 
Peter Maas. Hij stelt daarin voor 
om een aantal van de door hem ge
constateerde bezwaren tegen de 
huidige praktijk weg te nemen door 

de formule van een door de nieuwe 

kamer gekozen formateur met de 
status van tijdelijk minister-zond er
portefeuille. Hij borduurt daar
mee voort op twee eerdere gedach

ten. In feite verscherpt hij de mo
tie-Kolf schoten en maakt de daarin 
aan de Kamer gegeven mogelijk
heid tot een aan de Kamer opge
legde plicht. Hij combine~t ver
volgens die plicht met een idee van 
Tilanus jr. (de oud-cHu-fractie

voorzitter) uit [975: de status van 
minister-zond er-portefeuille voor 
de formateur, om de formateur in
terpelIabel en afzetbaar door de 
Kamer te maken. Overigens deed 
Tilanus dat voorstel indertijd uit 
frustratie vanwege de formatie
methode-Burger. 

Het voorstel heeft een aantal gro
te voordelen. In de eerste plaats is 

er geen grondwetswijziging voor 
nodig, waardoor de politieke haal
baarheid groter is. In de tweede 
plaats wordt een belangrijk deel 
van de verantwoordelijkheid voor 

het verloop van de kabinetsforma
tie weer gelegd waar die thuis 
hoort: in de Kamer. De Kamer 

kiest direct na de verkiezingen na 
afloop van een openbaar debat een 
formateur. Die formateur wordt 
minister en is als zodanig interpel
label en als hij niet voldoet ook 
weer af te zetten. Hij is aan de Ka
mer verantwoording schuldig. In
terim-rapprten en eindrapportage 
worden aan de Kamer gegeven, in 
plaats van aan het staatshoofd. In 
de derde plaats is de rol van het 
staatshoofd weer gedekt door een 
ministeriële verantwoordelijkheid. 
In de vierde plaats kan de forma
teur op basis van zijn status de ver-



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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