
I 

I1 

11 

1 

11 

li 

1I 
I1 

il 

ii 

I. 

idee'66 I De toekomst van de minister-president I blz. 54 

TH.C. DE GRAAF 

De toekomst van de minister-president 

I. Inleiding 

In politieke kringen laait regelmatig de discussie 
op over de macht van de Nederlandse minister
president. Wie de kranten leest, krijgt de indruk 
dat de huidige premier op een licht souvereine 

wijze heerst en regeert over het land. Ook de twee 
voorgaande minister-presidenten, Van Agt en 
Den Uyl verkregen tijdens hun ambtsperiode een 
aureool van onbetwistbaar leiderschap dat neig
de naar alleenheerschappij. De 'Macher' uit Rot
terdam, de professor uit de Heilig Landstichting 
en de doctor uit Buitenveldert hebben ieder op 
eigen wijze het minister-presidentschap bekleed, 
doch alle drie zodanig dat men zich afvraagt 
waar de grenzen liggen van het ambt en welke 
ontwikkelingen zich in de toekomst zullen voor
doen. 0'66 heeft geprononceerde ideeën over die 
toekomst binnen een andere structuur van 
machtsvorming en van democratische legitima
tie. 

Zolang die ideeën nog slechts Idee '66 zijn, kan 
het geen kwaad na te denken over de toekomst 
van het minister-presidentschap binnen de gel
dende politieke en staatsrechtelijke kaders. 

2. Historie 

Het ambt van minister-president heeft eerst for

meel erkenning gevonden in 1945 toen het in dat 

jaar gewijzigde Reglement van Orde van de 
Raad van Ministers (RvORvM) de voorzitter 
van de ministerraad de titel 'minister-president' 

toekende. Pas sinds 1983 is de minister-president 
in de Grondwet terug te vinden. Voordien ver
meldde de Grondwet noch ministerraad, noch 
diens voorzitter. 

Een over de hoofdlijnen van het regeringsbe
leid beslissende ministerraad was echter al in het 
midden van de vorige eeuw ingeburgerd, evenals 
een deze raad presiderende functionaris. Dat bui
ten het Reglement van Orde, vastgesteld bij ko
ninklijk besluit, de ministerraad als staatsrechte
lijk orgaan geen vernoeming kreeg, hield verband 
met het feit dat strikt formeel gesproken de 
Kroon één en ondeelbaar is: Koning en ministers 
vormen te za men de regering: regeringsbesluiten 
bevatten slechts rechtskracht wanneer zij zijn on
dertekend door Koning en een of meer ministers. 

Historisch beschouwd is de vorming van de 
ministerraad als bij meerderheid besluitend or
gaan te verklaren vanuit de ook in de vorige eeuw 
bestaande wens naar meer eenheid in het rege
ringsbeleid alsmede vanuit de democratische ver
worvenheid dat niet de Koning maar de verant
woordelijke ministers deze eenheid dienen te 
scheppen I. 

Het was vanzelfsprekend dat één der ministers 
de ministerraad als 'tijdelijk voorzitter' presideer
de. Het epitethon 'tijdelijk' was voornamelijk be-
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doeld om aan te geven dat het voorzitterschap 

van de raad geen bijzondere positie of bevoegd
heden meebracht. Het kwam dan ook voor dat 
het voorzitterschap jaarlijks rouleerde . 

De politieke praktijk bleek echter op den duur 

aan dit voorzitterschap grotere waarde te hech
ten. Als vanzelf ontstond de traditie dat degene 
die door het staatshoofd belast was geweest met 
de vorming van het kabinet ook permanent het 
voorzitterschap van de raad op zich nam en als 
belangrijkste woordvoerder in het parlement op
trad. In 1901 werd in het RvORvM opgenomen 
dat de Koning de voorzitter van de raad voor de 
gehele kabinetsperiode aanwees. Deze ontwikke
ling in de richting van de erkenning van het mi
nister-presidentschap werd echter in 1905 weer 
haastig teruggedraaid, toen bleek dat Abraham 
Kuyper wat al te dominant het permanente voor
zitterschap had ingevuld. 

De evolutie was echter onmiskenbaar en on
stuitbaar en in 1933 werd definitief het vaste 
voorzitterschap in het RvORvM vastgelegd. 

Een volgende stap was de creatie in 1'937 van 
een eigen ministerie voor de premier - dat van 
Algemene Zaken. Onder Colijn was gebleken dat 
de taken voortvloeiende uit het gewezen forma
teurschap en het presidiaat van de ministerraad 
- coördinatie, conflictbeslechting, woordvoerder
schap in parlement, contact met staatshoofd en 
externe vertegenwoordiging - niet of nauwelijks 
combineerbaar waren met het beheer van een 
zwaar vakdepartement, zoals eertijds Binnen
landse Zaken of het belangrijke Kolonieën. 

Na 1945 hebben achtereenvolgende Reglemen
ten van Orde ook steeds grotere bevoegdheden 
aan de minister-president toebedeeld. Deze be
voegdheden zijn echter allemaal intern van aard, 
d.w.z. binnen het kader van de organisatie van 
de ministerraad en staatsrechtelijk niet relevant 
voor de buitenwereld (parlement, burgers). Bo-

ven dien creëren deze bevoegdheden geen hiërar

chische positie van de premier ten opzichte van 
de overige ministers. De interne bevoegdheden 
betreffen onder meer de vaststelling van de 
agenda van de ministerraad, de orde van de ver
gaderingen, doorslaggevende stem bij het staken 
der stemmen en het voorzitterschap van de on
derraden. Politiek belangrijk zijn vooral de be
voegdheid om competentiegeschillen over de af
bakening van de werkterreinen van de verschil
lende collega-ministers te beslechten en bij twij
felgevallen de doorslag te geven of een aangele
genheid in de ministerraad moet worden behan
deld .2 

De Grondwet van 1983, verkocht als een al
gemene herziening maar treffender ooit omschre
ven als een facelift van een oude dame, brengt 
geen wezenlijke verandering in de positie van de 
premier ten gezichte van de overige ministers. 
Van een vorm van hiërarchie (bijv. door de be
voegdheid om aanwijzingen te geven over het te 
voeren beleid) is nog steeds geen sprake. Wel 
wordt nu, zoals gezegd, de minister-president ge
noemd en wordt de in de praktijk gegroeide ge
woonte, dat de nieuw optredende minister-pre
sident de benoemings- en ontslagbesluiten van 
overige ministers en van staatssecretarissen mede 
ondertekent, geformaliseerd (art. 48 GW). Deze 
laatste bepaling benadrukt de specifieke verant
woordelijkheid en positie van de minister-presi
dent. Er wordt immers een relatie gelegd tussen 
de vorming van het kabinet en de verantwoor
delijkheid om dat kabinet homogeen (in stand) 
te houden. De Grondwet gaat daarbij uit van de 
veronderstelling dat de nieuw optredende pre
mier ook de formateur is geweest van het kabinet. 
Hoewel uitzonderingen bekend zijn (zie de 

formaties van 1948, 1951 en 1973) is dit inder
daad gewoonte. 

Aardig is ook dat art. 48 GW bepaalt dat de 
nieuw optredende minister-president tevens zijn 
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eIgen benoemingsbesluit contrasigneert. Deze 

schepping 'ex nihilo' zorgt ervoor dat de benoe
ming van het nieuwe kabinet niet afhankelijk is 
van de medewerking van vertrekkende bewinds
lieden. 

3 . Ontwikkelingen in de praktijk 

De grondwettelijke erkenning van het belang van 
het premierschap volgde, zoals niet ongebruike
lijk in het staatsrecht, op een reeds lang gegroeide 

praktijk. Er ZIJn verschillende ontwikkelingen 
aan te wijzen die aan het gewicht van het ambt 
in de politieke verhoudingen hebben bijgedra
gen. 3 Allereerst is de invloed van de politieke 
partijen op de kabinetsformatie en vooral op de 
personele samenstelling van het kabinet toege
nomen. Dat is reeds lang het geval. In de verkie
zingstijd manifesteren de lijsttrekkers van de gro
te partijen zich als de toekomstige 'leiders'. Daar
door stimuleren zij de gedachte dat de verkiezin
gen de uitslag vormen van een titanengevecht. 
Zo was het niet opmerkelijk dat Lubbers Den Uyl 
als 'zijn' tegenstander uitriep. Van Agt deed in 
zijn dagen al het zelfde. 

De televisiecultuur draagt aan dit fenomeen 
bij. De massa-media zijn, uit hun aard, geneigd 
tot simplificatie van politieke geschillen. Politieke 
partijen worden al snel teruggebracht tot enkele 
personen ('Den Uyl meent', 'Lubbers doet', 'Van 
Mierlo overweegt'), geschilpunten worden per
soonlijke karaktereigenschappen en het kabinets
beleid wordt gepresenteerd als de vingeroefening 
van één persoon. 

De televisiecultuur brengt bovendien mee dat 
de belangrijkste woordvoerder van het kabinet 
zeer frequent in de huiskamers verschijnt. Pre
mier De Jong startte in 1967 met een wekelijkse 
persconferentie na afloop van de ministerraads
vergadering en tegenwoordig is het usance dat de 
premier vrijdagavond nog even op de televisie de 

besluitvorming van die dag komt uitleggen. De 

premier is door dit alles een zéér bekende Neder
lander, in tegenstelling tot zijn collega-ministers, 
waarvan het grote publiek ternauwernood de na
men weet. 

Aan deze bekendheid ontleent hij ook een deel 
van zijn feitelijke macht. Zijn populariteit als be
kende Nederlander aan wie de staatszaken zijn 
toevertrouwd, zal bij veel floating voters worden 
omgezet in stemmen voor zijn partij. Dat geeft 
hem in eigen huis een comfortabele positie. Het 
kabinetsbeleid wordt in hem belichaamd. Is dat 
beleid niet desastreus, dan komt dat zijn partij bij 
de verkiezingen ten goede. De aandacht die op 
deze manier door de minister-president wordt 
weggezogen, verkleint de profileringskans van de 
coalitiepartner. Niet voor niets wijtte Nijpels de 
slechte opiniecijfers van de VVD voor een gedeelte 
aan de onwil van Lubbers om af en toe eens 
plaats te maken voor de vice-premier. Van Agt 
was wat dat betreft goedgunstiger, reden waarom 
men eerder spreekt van het toenmalige kabinet
'Van Agt-Wiegel' , dan van de ploeg 'Lubbers
van Ardenne' . Een belangrijk voordeel is voorts 
dat de minsiter-president door zijn gemakkelijke 
toegang tot de media de publieke opinie op grote 
schaal kan beïnvloeden. Nu de publieke opinie in 
de politiek per definitie een machtsmiddel is, ver
schaft hem dat een sterke positie tegenover de 
andere ministers, vooral als er zoiets als een ka
binetscrisis zou kunnen dreigen. 

Een derde factor in de evolutie van het minis
ter-presidentschap IS wat Van Raalte In ZIJn 
rechtsvergelijkende studie over het minister-pre
sidentschap uit 1954 noemde 'een vorm van 
staatsrechtelijke integratie' . 4 Hij doelde daarbij 
op de toenemende omvang van de collectieve ver
antwoordelijkheid die omgekeerd evenredig de in
dividuele verantwoordelijkheid van ministers 
doet verminderen. De collectieve verantwoorde
lijkheid duidt op de verantwoordelijkheid van de 
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ministers gezamenlijk, zo men wil van de minis

terraad. Grosso modo kan men zeggen dat er een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat wan
neer de ministers gezamenlijk besluiten en deze 

besluiten als kabinetsstandpunt naar buiten wor
den gebracht. Veelal betreft het hier wat Grond
wet en Reglement van Orde voor de Raad van 
Ministers bestempelen als 'algemeen regerings
beleid', maar soms kan het ook gaan over zaken 
die niet direct belangwekkend zijn te noemen, 
maar wel politiek gevoelig. Collectieve verant
woordelijkheid wordt bovendien beïnvloed door 
het parlement. De minister-president is de beli
chaming van deze collectieve verantwoordelijk
heid. Hoewel hij niet de enige is die de kabinets
besluiten in het parlement verdedigt - de vak
ministers plegen dat ook regelmatig te doen - is 
het wel zo dat àls de minister-president in de 
Kamer verschijnt, bijna altijd de collectieve ver
antwoordelijkheid in het geding is. 
. Als voorzitter van de ministerraad wordt hij 

primair verantwoordelijk geacht voor de tot
standkoming van de collectieve besluiten en voor 
de inhoud daarvan. Hoe meer er in de minister
raad en in de daarvan afgeleide onderraden en 
commissies5 en informele overlegstructuren als de 
'vijfhoek' en de 'Pentagijs', ter sprake komt, des 
te belangrijker wordt de voorzitter, die immers 
door zijn bevoegdheden en politieke positie de 
besluitvorming kan domineren. 

De omvang van deze collectieve verantwoor
delijkheid is afhankelijk van een tweetal elemen
ten . Allereerst is er de toegenomen noodzaak van 
geïntegreerd bestuurd . Sleutelwoorden hierbij 
zijn coördinatie en harmonisatie. De complexiteit 
van de samenleving en in het verlengde daarvan, 
van het overheidsbestuur, dwingt steeds meer tot 
sturing en besluitvorming waarin alle deelfacet
ten met elkaar in verband worden gebracht en 
tegen elkaar worden afgewogen. De ministerraad 
is hiervoor een goed instrument, zo constateerde 

reeds de commissie-Vonhoff. De interdeparte

mentale coördinatie wordt het beste gewaar
borgd door de belangenafweging in handen te 
leggen van het kabinet als zodanig dat over alle 

relevante informatie beschikt en het verlengstuk 
is van de politieke meerderheid in het parlement. 

Een tweede element dat de collectieve verant
woordelijkheid vergroot, is de praktijk van zwaar 
opgetuigde en gedetailleerde regeeraccoorden, 
welke voortkomen enerzijds uit overtrokken ver
wachtingen van de maakbaarheid van de samen
leving en planning als beleidsinstrument en an
derzijds uit gebrek aan politiek vertrouwen tussen 
de coalitiegenoten. Omvangrijke regeeraccoor
den verkleinen de beleidsruimte van de indivi
duele minister. Hoe geringer deze vrijheid wordt, 
des te meer in de ministerraad besproken en be
sloten dient te worden en des te groter de invloed 
van de minister-president die als (in-)formateur 
of fractievoorzitter het regeeraccoord reeds mee
opstelde en in de ministerraadsvergadering kan 
domineren. 

Tenslotte kan nog worden gewezen op een fac
tor die de macht van de minister-president zelfs 
zijns ondanks versterkt, nl. de Europese besluit
vorming, in het bijzonder het instituut van de 
Europese Raad . 

Steeds vaker pleegt het voor te komen dat ge
schilpunten niet kunnen worden opgelost in de 
verschillende 'vakraden' of in de Algemene 
Raad, waarin de ministers van Buitenlandse Za
ken zitting hebben. De geschillen worden dan 
doorgeschoven naar de bijeenkomst van 'rege
ringsleiders ', die daaromtrent definitieve beslui
ten nemen. Hoewel de Europese Raad formeel
juridisch geen andere status heeft dan een inter
nationale topconferentie en de besluiten dus niet 
bindend zijn, worden de bijeenkomsten toch van 
groot politiek belang geacht. Vooral ook vanwe
ge de 'gesprekken rond de haard' waarin multi
of bilateraal op het hoogste niveau informatie 
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wordt uitgewisseld en zaken worden gedaan. De 

Nederlandse minister-president is naar ons staats
recht geen 'regeringsleider' , maar wie vertelt dat 
Thatcher, Kohl en Mitterand? 

In weerwil van zijn nederige staatsrechtelijke 

positie verkrijgt de premier aldus het primaat in 
een belangrijk gedeelte van de buitenlandse be
trekkingen en het is niet meer dan logisch dat ook 
buiten het Kader van de EG de premier in in
ternationale aangelegenheden wordt betrokken, 
soms tot leedwezen van de minister van Buiten
landse Zaken die zijn jachtterrein met een ander 
moet delen. De internationale werkelijkheid lijkt 
sterker dan de Hollandse leer. Het standpunt van 
de regering dat de minister-president in de Eu
ropese Raad slechts krachtens mandaat van de 
ministerraad mag handelen en niet verder mag 
reiken dan dit mandaat strekt,6 lijkt, hoewel 
rechtens juist, in de praktijk moeilijk vol te hou
den. 

4. De toekomst 

Tijdens de Grondwetsherziening van 1983 is de 
dominante positie van de minister-president bin
nen de regering beter uit de verf gekomen dan 
voorheen het geval was. De regering ontkende 
niet dat in de functie van de minister-president 
een zelfstandig element was geslopen, maar hield 
vast aan het uitgangspunt dat de minister-presi
dent vooralsnog slechts als primus inter paris 
moet worden beschouwd. 7 

Aangegeven is dat dit slechts de halve, want 
slechts formele, waarheid is. Ministers zijn in vele 
gevallen door de politieke positie van de minis
ter-president van hem afhankelijk en verzekeren 
zich graag bij voorbaat van zijn steun. In het 
'Torentje' laat de premier zich over de proble
men voorlichten, doet suggesties, bedenkt com
promissen, stuurt, duwt en trekt en beweegt zich 
in het algemeen voortdurend op het beleidster-

rem van de vakministers. Bovendien wordt de 

minister-president steeds meer belast - door ka
binet maar ook door parlement dat hem daar
voor uitnodigt - met het extern verdedigen en 
toelichten van het regeringsbeleid, ook op onder

delen waar een vakminister zeer bekwaam dit zelf 
zou kunnen doen. De huidige premier heeft re
gelmatig bewezen dat in presentatie van beleid 

voldoende mogelijkheden liggen om eenmaal tot 
stand gekomen kabinetsbesluiten naar eigen voor
keur en inzicht te nuanceren. 

Het parlement werkt overigens van harte mee 
aan de zetelverheffing van de minister-president. 
Doet een licht-beschonken of over het paard ge
tilde minister ferme uitspraken in een daarop be
lust weekblad, dan wordt niet de minister zelf, 
maar de premier ter verantwoording geroepen. 
In het parlement werd zowel in de zaak-Vrede
ling (1974) als in de affaire-Brinkman gesteld dat 
de minister-president in zekere mate verantwoor
delijk is te achten voor het optreden van indivi
duele ministers. Illustratiefwas de vraag van Den 
Uyl in het debat over het 'Brinkmanship': 'Is de 
minister-president bereid ( . .. ) de strekking van 
deze uitspraken afte keuren en herhaling te voor
komen?' De oud-premier gaf daarmee aan dat hij 
zelf in ieder geval van mening is dat de minister
-president de leden van zijn kabinet mag en kàn 
corrigeren en dat dit een wezenlijk element van 
het ambt vormt. 

Ten dele moet dat ook worden onderschreven. 
De grondwet geeft in artikel 48 aan dat de mi
nister-president de benoemings- èn ontslagbeslui
ten van de overige bewindslieden contrasigneert. 
Daarin komt de bijzondere politieke verantwoor
delijkheid van de minister-president voor de sa
menstelling van en de homogeniteit in het kabi
net tot uitdrukking. Het parlement kan hem dan 
ook met recht aanspreken - zeker als hij forma
teur is geweest - op de samenstelling van de mi
nistersploeg en ook op het ontslag van een minis-
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ter of staatssecretaris, of op eventueel gebleken 

interne meningsverschillen die als zodanig naar 
buiten zijn gekomen. Bedacht moet echter wor
den dat de minister-president in de Nederlandse 
politieke verhoudingen en naar geldend staats

recht niet een zodanige macht bezit dat hij op 
eigen gezag het ontslag van ministers kan uitlok
ken, de samenstelling van het kabinet tussentijds 

kan wijzigen of aanwijzingen kan geven aan de 
ministers hoe zij zich dienen te gedragen. Wordt 
de premier ter verantwoording geroepen, dan 
betreft het slechts marginaal zijn eigen indivi
duele verantwoordelijkheid. Veeleer moet zijn 
optreden in de kamer, ook bij kwesties als hier 
bedoeld, worden opgevat als een uitdrukking van 
de collectieve verantwoordelijkheid van de mi
nisterraad. Zo zullen ontslagbesluiten, al tekent 
formeel alleen de premier, altijd onderwerp van 
discussie en besluitvorming in de ministerraad 

vormen. 8 

T.a.v. de toekomstige ontwikkeling van het 
minister-presidentschap in Nederland dienen 
twee factoren te worden overwogen. 

Allereerst dit: het minister-presidentschap is 
niet een zich autonoom ontwikkelende institutie, 
maar een ambt dat bekleed wordt door mensen 
van vlees en bloed. De verschillende politici die 
de voorzittershamer in de ministerraad hanteer
den hebben ieder op hun wijze bijgedragen tot 
het aanzien en de kleur van het minister-presi
dentschap. De één heeft zich door karakter, over
tuiging en politieke wenselijkheid, beperkt tot het 
versterken van de collegiale gedachte binnen de 
ministerraad, door een voorzichtig afstandelijk en 
ruimhartig voorzitterschap. De ander ontwikkelt 
zich tot een dominante persoonlijkheid met licht 
presidentiële trekken. Veel hangt in dat verband 
ook af van de ruimte die de minister-president 
krijgt van zijn collegae in de ministerraad, van 
zijn eigen partij en vooral van het tegenwicht dat 
al dan niet door de andere coalitiepartijen wordt 

gegeven. De tweede belangrijke factor is dan ook 

dat in de Nederlandse politieke verhoudingen een 
'sterke man' niet acceptabel is. Ons kiesstelsel van 
evenredige vertegenwoordiging leidt tot een veel

-partijenvertegenwoordiging in de Tweede Ka
mer en dientengevolge - nu de kabinetsformatie 
is gebaseerd op de zetelverdeling in de Kamer -
tot coalitievorming. Geen van de partijen is im
mers in dit kiesstelsel in staat een absolute meer
derheid te halen. Een sterke, met dominerende 
bevoegdheden uitgeruste, minister-president 
werkt per definitie nadelig voor de coalitiegenoot. 

De roep die al jaren wordt gehoord om meer 
bevoegdheden voor de minister-president, omdat 
dit de coördinatie binnen de ministerraad en de 
presentatie van het beleid naar buiten ten goede 
zou komen, vind t dan ook weinig weerklank. 9 

Zelfs kan men zich afvragen of een daadwer
kelijke uitbreiding van de bevoegdheden van de 
minister-president een wezenlijke verandering 
zou inhouden. Ik ben geneigd het tegendeel te 
geloven. Zolang de regering wordt gevormd op 
de grondslag van de parlementaire verhoudingen 
die tot coalitiepolitiek noodzaken, gaat het er om 
in en buiten het kabinet de regeringscoalitie bij 
elkaar te houden. Onwillige ministers die hun 
positie niet ontlenen aan de minister-president 
maar aan hun eigen partij, kunnen niet worden 
gedwongen door gebruik te maken van formele 
bevoegdheden. Doet men dat wel, dat ontstaat 
er geen krachtig, homogeen beleid maar een ka
binetscrisis. Een fraai voorbeeld levert Israël op. 
Nu niet langer één partij (-blok) regeert doch een 
'grote coalitie' tot stand is gekomen, falen de mi
nister-presidentiële bevoegdheden. Beslissingen 
zijn pas mogelijk wanneer de coalitiegenoot - en 
vooral de politiek leider daarvan - instemt. Dat 
het premierschap in Israël desondanks zó belang

rijk wordt geacht dat het 2-jaarlijks rouleert tus
sen de coalitiepartijen, heeft meer te maken met 
presentatie en personificatie dan met concrete 
macht. 
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De D'66-voorstellen voor een rechtstreekse ver

kiezing van de minister-president, gecombineerd 
met een gewijzigd stelsel van verkiezing van de 
volksvertegenwoordiging zullen hier niet worden 
herhaald. Om verschillende redenen zijn deze 

voorstellen interessant, vooral omdat zij de ver
houding tussen regering en parlement en die tus
sen regering en burger opnieuw definiëren. Maar 

ook zou verwerkelijking van deze voorstellen lei
den tot een volstrekt nieuwe plaats van de minis
ter-president in ons staatsbestel. M,et een recht
streekse democratische legitimatie op zak en voor 
de samenstelling van zijn kabinet niet langer af
hankelijk van de machtsvorming in de Tweede 
Kamer, kan de premier uitgroeien tot een rege
ringsleider die de Britse Primeminister en de West
duitse Bundeskanzler, ook in bevoegdheden, het 
nakijken geeft. Voor democratische legitimatie 
van de macht, voor eenheid, coördinatie, en in
tegratie in het beleid, voor conflictbeslechting 
tussen concurrerende sectorbelangen, voor de 
greep op de bureaucratische en corporatieve 
structuren in onze samenleving, voor de Europese 
éénwording via topconferenties en tenslotte voor 
de duidelijkheid naar de burger, zou de recht
streeks gekozen minister-president die aanwijzin
gen geeft en zijn kabinet 'reshuffiet' een uitkomst 
zijn . Maar toch ... De aarzeling die ik heb, komt 
voort uit de gedachte dat hier te lande een grote 
traditie van collegiaal bestuur bestaat. Eén
hoofdige leiding is in de Nederlandse geschiedenis 
altijd consequent afgewezen en in alle geledingen 
van onze samenleving is het collegialiteitsprinci
pe terug te vinden. Een koning die meer wilde 
dan geïnformeerd worden, waarschuwen en aan
moedigen, kreeg hier geen voet aan de grond en 
Abraham Kuyper moet al in 1905 tot zijn schan
de ervaren dat krachtig leiderschap in deze con
treien niet op prijs wordt gesteld. Tacitus schreef 
reeds over onze voorouders: 'Zij zijn gewoon over 
hun gewichtige zaken langdurig te beraadslagen, 

• 

------ --- -

en luisteren naar hun leiders meer als raad en 

overreding, dan uit kracht van bevel'. I 0 

Hoe het ook zij, vooralsnog is er weinig voor
uitzicht op een snelle realisering van het gedach
tengoed van Glastra van Loon en Van Mierlo. I I 

Binnen het huidige politieke en staatsrechtelijk 
bestel zie ik weinig heil in ingrijpende uitbreiding 
van de bevoegdheden van de minister-president. 

Zijn positie is belangrijk en behoeft door het ge
schreven recht dan ook niet te worden genegeerd. 
Er is daarom best iets te zeggen voor nadere aan

scherping van de grondwettelijke bepalingen en 
het Reglement van Orde, bijv. door de taak van 
coördinatie van het regeringsbeleid en het open
baar bestuur uitdrukkelijk te vermelden. 

Om deze taak nog beter te kunnen vervullen, 
zou men ook kunnen denken aan het opzetten 
van aparte ambtelijke diensten die zich bezig
houden met grote operaties en interdeparte
mentale afstemming en rechtstreeks resorteren 
onder de minister-president. 

Ik wil echter deze bijdrage afsluiten met een 
gedachte die een geheel andere kant uitgaat en 
meer reminicenties oproept aan de zojuist ver
heerlijkte collegialiteitsidee. Het zou mijns in
ziens nuttig zijn om eens te overwegen of niet de 
minister-president maar het presidium van de 
ministerraad een grotere politieke bevoegdheid 
toekomt. Bij een zekere gelijkwaardigheid van de 
coalitiepartijen wordt ook nu al frequent overleg 
gevoerd tussen de voorlieden in het kabinet. Mi
nister-president en één of meerdere vice-premiers 
zouden te zamen de politieke 'leiding' van het 
kabinet kunnen vormen. Eenstemmigheid over 
de belangrijkste regeringsbeginselen binnen dit 
presidium zou dan gevolgd kunnen worden door 
globale aanwijzingen aan de overige ministers. 
Om de positie van de ministerraad niet geheel 
aan te tasten, kan worden bepaald dat, bij verzet 
tegen de aanwijzingen, de ministerraad beraad
slaagt en besluit. I 2 Gecombineerd met deze be-
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en voegdheidstoedeling aan het presidium zouden Noten 
de coalitiegenoten kunnen afspreken dat de pre-
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sentatie en de verdediging van het regeringsbe
leid enigermate wordt verdeeld tussen de leden 

van het presidium, waarin vanzelfsprekend voor 

de minister-president de belangrijkste rol blijft 
gereserveerd. Ik meen dat nadere uitwerking van 
een dergelijke gedachte zinvol zou zijn, omdat 
daarmee tegemoet gekomen kan worden aan de 
noodzaak tot integratie van bestuur en tegelij
kertijd collegialiteit en coalitiepolitiek gewaar
borgd blijven. De 'sterke' minister-president be
hoeft immers geen dogma te zijn, zeker niet voor 
een pragmatische partij . 

april 1986 
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