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Constitutionele observaties bij de minister van Staat

Hans Engels

Met ingang van 21 december 2012 werden bij separate Koninklijke Besluiten twee nieuwe 
ministers van Staat benoemd: voormalig vicepremier Els Borst (d66) en de voormalige vice-
president van de Raad van State, H.D. Tjeenk Willink (pvda).1 Borst is na Marga Klompé de 
tweede vrouw en na Hans van Mierlo de tweede d66’er die de titel ‘minister van Staat’ ten 
deel valt.2 Met de benoeming van Tjeenk Willink is, net als eerder enkelen van zijn naoorlogse 
ambtsvoorgangers (L.J.M. Beel, M. Ruppert en W. Scholten), een voormalige vicepresident 
van de Raad van State benoemd tot minister van Staat.3

De ministers van Staat vormen een wat minder bekende categorie ‘ministers’. Op het eerste 
gezicht gaat het om de toekenning van een eretitel, hetgeen een ceremoniële functie impli-
ceert. Toch komen zij incidenteel ook inhoudelijk in beeld, bijvoorbeeld als informateur tij-
dens een kabinetsformatie. Dat suggereert een meer dan alleen ceremoniële rol. Een interes-
sante vraag is in dat licht hoe hun positie staatsrechtelijk en politiek nu precies moet worden 
geduid. Voor dat doel beschrijf ik eerst de verschillende betekenissen en toepassingen van de 
minister van Staat vanaf de negentiende eeuw. Daarna schets ik de rol van de minister van 
Staat in de politieke praktijk na 1945.4 Ik sluit af met enkele staatsrechtelijke observaties.

Voor de goede orde meld ik nog dat een aantal relevante vragen niet zal worden beant-
woord. Bijvoorbeeld de vraag hoe de keuzes worden gemaakt om iemand wel of niet te benoe-
men.5 Ook over de vraag door wie (ministerraad en/of staatshoofd) deze keuzes worden 
gemaakt is geen informatie beschikbaar.

De ontwikkeling van het begrip ‘minister van Staat’

Het begrip ‘minister van Staat’ heeft in de loop van onze staatkundige geschiedenis verschil-
lende betekenissen gekend.6 De term werd voor het eerst genoemd in artikel 5 van de derde 
afdeling der constitutionele wetten van 1806.7 Ook in de ‘Constitutie van het Koningrijk 
Holland’ van 1806 komt de minister van Staat voor.8 Daarnaast functioneerde een collegiaal 
adviesorgaan in de vorm van een Staatsraad, bestaande uit de ministers.9 Over enige beslis-
singsbevoegdheid beschikte dit orgaan niet; uitsluitend de Koning was bevoegd besluiten te 
nemen. Er bestond al wel een duidelijk verband tussen het ministersambt (destijds aangeduid 
als ‘minister van Staat’) en het beheer van een departement. Van een zelfstandige bevoegd-
heid en verantwoordelijkheid van de ministers, die zich tegen de Koning kon handhaven, was 
echter (nog) geen sprake.

In de Grondwet van 1814 kwam de aanduiding minister (van Staat) niet meer voor en 
werden ministers uitsluitend aangeduid als ‘hoofden der ministeriële departementen’. De 
ministers konden door de Koning naar eigen goeddunken worden benoemd en ontslagen. De 
Koning bleef de uitvoerende macht en beschikte als zodanig over alle bestuurlijke en (mede)
wetgevende bevoegdheden. De ministers waren in die zin de hoogste uitvoerders van de 
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koninklijke wil en alleen aan de Koning verantwoording schuldig. Koning Willem i zag in zijn 
ministers slechts zijn dienaren, volstrekt ondergeschikt aan zijn positie als soeverein staats-
hoofd. De ministers vormden in die verhoudingen ook geen homogeen college dat buiten 
de Koning om beraadslaagde en besloot, maar functioneerden als hoge ambtenaren zonder 
onderlinge band. In die hoedanigheid beheerden zij, op grondslag van de bevelen van de 
koning, de verschillende takken van algemeen bestuur en traden zij namens hem op in de 
Staten-Generaal.

Deze in 1814 ontworpen en geaccepteerde constitutionele verhoudingen verklaren waarom 
Willem i in 1815 zonder enige staatsrechtelijke tegenwerping twee vooraanstaande burgers tot 
minister van Staat kon benoemen, hoewel de Grondwet als ministers uitsluitend de depar-
tementshoofden noemde. De benoeming was ingebed in een besluit tot instelling van een 
kabinetsraad, een adviesorgaan onder voorzitterschap van de Koning.10 Het besluit bepaalde 
uitdrukkelijk welke functionarissen tot deze kabinetsraad toegang hadden: een aantal hoof-
den van departementen, de door de Koning benoemde ministers van Staat en de secretaris 
van Staat.

De historicus H.T. Colenbrander maakt melding van een door de koning in 1818 uitgege-
ven verklaring over de betekenis en inhoud van het ministerschap van Staat.11 Hieruit blijkt 
dat ministers van Staat werden beschouwd als ministers zonder departement, maar wel in 
actieve dienst. Zij hadden zitting in de kabinetsraad als gelijke in rang met de departemen-
tale ministers en konden voorts worden benoemd in belangrijke adviescommissies van de 
Koning, eventueel als voorzitter. Verder behield de koning zich het recht voor ministers van 
Staat te belasten met speciale opdrachten.

Uit notulen van de kabinetsraad blijkt dat Willem i met het verstrekken van dergelijke 
opdrachten aan ministers van Staat niet erg scheutig was. Aard en omvang van deze taken 
bleken evenmin indrukwekkend.12 Niettemin werd hun in bovenvermeld Koninklijk Besluit 
een traktement toegekend. Bovendien verleende de Tweede Kamer uit praktisch oogpunt toe-
stemming voor het bijwonen van Kamervergaderingen door ministers van Staat, al reser-
veerde de Grondwet dit recht uitsluitend voor de hoofden van departementen.

Men kan hieruit opmaken dat het ministerschap van Staat aanvankelijk een tweeslachtig 
karakter droeg. Enerzijds kende dit ambt een bestuurlijk element, waarmee het trekken ver-
toonde van een ministerschap zonder portefeuille. Anderzijds zien wij toch ook al een aanzet 
naar een ontwikkeling naar de minister van Staat als ereambt. Dat laatste blijkt uit de benoe-
ming van G.K. van Hogendorp, die zich als vooraanstaand staatsman had onderscheiden en 
wiens grote betekenis voor de totstandkoming van de nieuwe constitutionele monarchie door 
de Koning in de vorm van dit ministerschap van Staat werd erkend.13

De kabinetsraad bleek intussen niet te voldoen aan de wens van koning Willem i om het 
overzicht over het algemeen bestuur te bewaren. Op grond van de gedachte dat ook in een 
constitutionele monarchie de eenheid in de administratie een eerste voorwaarde is, stelde hij 
in 1823 tevens een Raad van Ministers in.14 Deze raad, samengesteld uit alle departements-
hoofden en de secretaris van Staat, vergaderde onder voorzitterschap van de vicepresident 
van de Raad van State over aan de koning uit te brengen adviezen over alle wetsontwerpen 
en algemene bestuurlijke besluiten. Met deze eerste vorm van een ministerraad, waarvan de 
ministers van Staat geen deel uitmaakten, verloor het ministerschap van Staat als ambt veel 
van zijn betekenis. Dit functieverlies werd nog eens versterkt door het afnemende belang van 
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de kabinetsraad, waarin op den duur ook niet meer automatisch aan alle ministers van Staat 
zitting werd verleend.

Het Reglement van Orde voor de Raad van Ministers van 1842 opende niettemin opnieuw 
de mogelijkheid voor de Koning om ministers van Staat als buitengewoon lid zitting te doen 
nemen in de ministerraad ter behandeling van een bijzonder onderwerp. Deze constructie om 
titularissen tijdelijk zitting in de ministerraad te verlenen, was een onzuiver element in het 
toenmalige staatsbestel. In de considerans bij het Reglement werd overigens ook wel erkend 
dat de grondwetsherziening van 1840 – waarbij de strafrechtelijke ministeriële verantwoorde-
lijkheid en het ministeriële contraseign werden ingevoerd – met zich meebracht dat alleen de 
departementshoofden lid van de ministerraad konden zijn.

Om die reden werd de weinig consequente doorvoering van dit principe door de juristen 
J. de Bosch Kemper en P.F. Hubrecht terecht bekritiseerd. Zij achtten de mogelijkheid om 
buitengewone leden te benoemen in strijd met het constitutionele recht, omdat de eenheid 
van het regeringsbeleid door het opnemen van dergelijke invloedrijke personen ernstig in 
gevaar zou kunnen worden gebracht.15 De rechtsfilosoof H. Dooyeweerd sloot zich later bij 
deze kritiek aan. Hij betoogde dat waar de hoofden van departementen na de grondwetswij-
ziging van 1840 verantwoordelijk moesten worden gesteld voor hun regeringshandelingen, 
zij ook zonder inmenging van vreemde elementen overleg moesten kunnen voeren over de 
wijze waarop conflicten tussen de verschillende takken van algemeen bestuur zouden kunnen 
worden vermeden. Ministers van Staat die geen departementshoofd waren en derhalve geen 
ministeriële verantwoordelijkheid droegen, zoals departementsministers, zouden op deze 
wijze toch invloed op het regeringsbeleid kunnen krijgen.16

Geheel ongegrond was deze vrees niet, al werd het gevreesde op een andere wijze werke-
lijkheid. Om de werking van de ministeriële verantwoordelijkheid te ontlopen, behandelde 
de koning belangrijke regeringskwesties niet langer in de ministerraad, maar opnieuw in de 
kabinetsraad. Dat gold met name voor het werk van de commissie tot herziening van de 
Grondwet van 1848.17 Een van de in die periode meest invloedrijke leden van de kabinets-
raad was minister van Staat H. van Zuylen van Nijevelt, die tevens het departement voor 
de Hervormde Eeredienst beheerde.18 Aangezien Van Zuylen tevens departementaal minister 
was, kan men hem niet als voorbeeld van een inconstitutioneel gepositioneerde minister van 
Staat opvoeren. Een daadwerkelijke benoeming van een minister van Staat in de ministerraad 
heeft nimmer plaatsgevonden.

Een van de consequenties van de grondwetsherziening van 1848 – de invoering van de 
politieke ministeriële verantwoordelijkheid, gekoppeld aan de koninklijke onschendbaarheid – 
werd vervolgens wel doorgetrokken naar het functioneren van de ministerraad. Voor zover 
het in dit verband van belang is, betekende dit dat bij de herziening van het Reglement van 
Orde voor de Raad van Ministers de bevoegdheid van de Koning om ministers van Staat 
tijdelijk zitting te verlenen in de ministerraad was teruggenomen. De kabinetsraad raakte 
vervolgens geleidelijk in onbruik en kwam na 1849 niet meer bijeen.19

Daarmee verdween de minister van Staat uit het geschreven staatsrecht. Het ministerschap 
van Staat kreeg uitsluitend betekenis als eretitel, bedoeld om vooraanstaande burgers met 
grote verdiensten op staatkundig terrein te onderscheiden.20 Het ontbreken van een taak, sala-
ris en pensioen maakte van de aanduiding minister een ‘schijnnaam’.21 De opvatting van De 
Bosch Kemper dat het instituut in deze vorm als onverenigbaar met het geldende staatsrecht 
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moet worden beschouwd, achtte Hubrecht echter door de praktijk weerlegd.22 Het staat het 
staatshoofd immers vrij – zoals ook Dooyeweerd opmerkte – om ministers van Staat advies 
te vragen, mits het beginsel van de ministeriële verantwoordelijkheid daardoor niet wordt 
aangetast.23

De minister van Staat in de huidige praktijk 

De vraag rijst welke betekenis het ministerschap van Staat tegenwoordig, ondanks het ont-
breken van enige formele bevoegdheid, feitelijk heeft. Gebleken is dat de regering in bepaalde 
situaties een beroep doet op een of meer ministers van Staat. Zo heeft het kabinet in 1964 
inzake de ministeriële verantwoordelijkheid voor gedragingen van leden van het Koninklijk 
Huis schriftelijk advies gevraagd aan twee ministers van Staat (W. Drees en P.J. Oud) en ver-
volgens aan de Staten-Generaal overlegd.24 Bekend is voorts dat minister van Staat (sinds 
1991) en voormalig minister van Buitenlandse Zaken M. van der Stoel (pvda) in 2001 een 
bemiddelende rol heeft gespeeld bij de voorbereiding door het kabinet-Kok (pvda-vvd-d66) 
van het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta. Van der Stoel 
voerde namens de regering besprekingen met de vader van Máxima, Jorge Zorreguieta, en 
wist hem ervan te overtuigen dat hij vanwege zijn omstreden verleden in Argentinië niet bij 
het huwelijk van zijn dochter aanwezig kon zijn. Dit type formele optredens van ministers 
van Staat is echter een zeldzaamheid en lijkt te zijn beperkt tot zaken die de positie van het 
staatshoofd raken en een bijzondere constitutionele impact hebben.

Denkbaar is ook dat ministers van Staat worden geconsulteerd door het staatshoofd. In 
het kader van zijn lidmaatschap van de regering zal de Koning normaliter primair overleggen 
met een of meer ministers uit het kabinet, zulks in overeenstemming met het constitutionele 
principe van de ministeriële verantwoordelijkheid. Maar er zijn – uiteraard evenzeer onder 
werking van de ministeriële verantwoordelijkheid – ook andere adviseurs actief, bijvoor-
beeld in het Kabinet van de Koning en in de hofhouding. In die context kunnen – en zullen 
soms ook – ministers van Staat informeel ‘bijpraten’ met het staatshoofd. Vanwege het aan de 
koninklijke onschendbaarheid verbonden principe van ‘het geheim van het Noordeinde’ is 
daarover geen officiële informatie beschikbaar.25

Bekend is wel dat ministers van Staat in een aantal kabinetsformaties zijn opgetreden. Dat 
gold in ieder geval tot 2012, toen de regie bij de kabinetsformatie op grond van een wijziging in 
het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij de nieuw gekozen Kamer zelf werd neerge-
legd.26 Tot dat moment voltrokken formaties zich volgens een vaste procedure, dat wil zeggen 
op basis van een aantal politieke procesregels, met een centrale rol voor het staatshoofd.27 Deze 
procedure had in staatsrechtelijk opzicht geen formele status. Zij bestond uit een vast geheel 
van politieke regels die bij wijze van parlementaire zelfbinding in de vorm van een staatkundige 
gewoonte werden gevolgd. In deze inmiddels verouderde procedurele context schets ik hierna 
een beeld van de betrokkenheid van ministers van Staat bij een aantal kabinetsformaties.

Kabinetsformatie 1973 

Het eerste geval heeft betrekking op de formatieperiode die leidde tot de totstandkoming van 
het kabinet-Den Uyl in 1973. Na het mislukken van de formatiepoging van Jaap Burger (pvda) 
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kwamen in het kader van een nieuwe consultatieronde op 9 april 1973 drie ministers van 
Staat – J. Donner (arp), Klompé en Beel (beiden kvp) – naar Soestdijk om koningin Juliana 
op enkele punten nader van advies te dienen. Op zichzelf was dit een opmerkelijk nieuw 
element in de procedure voor de kabinetsformatie. Hoewel de adviezen geheim zijn, mag 
volgens staatsrechtsgeleerde J.J. Vis worden aangenomen dat de koningin juist met hen een 
suggestie uit het advies van de fractievoorzitter van d’66 (Van Mierlo) heeft willen bespreken. 
Dat voorstel hield in dat de koningin een geclausuleerde informatieopdracht zou verstrekken 
aan demissionair minister Dries van Agt (kvp) om de betekenis te onderzoeken van de toe-
gezegde zakelijke benadering van de kvp ten opzichte van een progressief kabinet-Den Uyl. 
Een aanwijzing voor deze aanname is de omstandigheid dat de ministers van Staat allen van 
confessionele huize waren. Elders trekt Vis de conclusie dat de op deze adviesronde gevolgde 
informatieopdracht aan twee confessionele informateurs (W. Albeda en Van Agt) mede geba-
seerd was op de adviezen van deze ministers van Staat.28

Men heeft wel gesuggereerd dat deze manoeuvre paste in een vooropgezet plan van de 
koningin om te komen tot een progressief kabinet-Den Uyl.29 Raadpleging van drie confes-
sionele ministers van Staat en de benoeming van twee als ‘progressief ’ te boek staande confes-
sionele informateurs zouden in een scenario passen dat voorzag in de uiteindelijke capitulatie 
van de kvp. Dergelijke verhalen over draaiboeken en complottheorieën zijn echter moeilijk 
hard te maken.30 Het ligt eerder in de rede te veronderstellen dat de koningin als gevolg van 
de ontstane impasse een adempauze heeft willen inlassen en de adviezen van de ministers 
van Staat heeft aangewend als een extra legitimatie voor de verdere werkzaamheden aan een 
extraparlementair kabinet.

Kabinetsformatie 1981

Een volgende maal dat het staatshoofd zich in een kabinetsformatie heeft laten adviseren 
door ministers van Staat deed zich voor vlak na de verkiezingen van 26 mei 1981. De zittende 
regeringscoalitie van cda en vvd had haar kleine meerderheid in de Tweede Kamer verloren 
(van 77 naar 74 zetels), de pvda was 9 zetels kwijtgeraakt en d’66 had een winst geboekt van 
9 zetels. Een complicerende factor was het vóór de verkiezingen door d’66 ingenomen stand-
punt niet met cda en vvd samen een regeringscoalitie te willen vormen. Naast de adviezen 
die de koningin kreeg van haar gebruikelijke politieke (de fractievoorzitters in de Tweede 
Kamer) en vaste constitutionele adviseurs (de voorzitters van beide Kamers en de vicepre-
sident van de Raad van State) raadpleegde zij ook vier ministers van Staat: Burger (pvda), 
Drees (pvda), Klompé (cda) en Ruppert (cda).

De vraag rijst of er een speciale aanleiding was om al in dit vroege stadium advies te vra-
gen aan ministers van Staat. Op zichzelf genomen zijn hiervoor twee, in zekere zin met elkaar 
samenhangende redenen denkbaar. In de eerste plaats het feit dat het voor koningin Beatrix 
de eerste kabinetsformatie was die zij na haar troonsbestijging in 1980 moest leiden. In de 
tweede plaats de buitengewoon lastige situatie die was ontstaan als gevolg van de politieke 
blokkade van d’66, waardoor op basis van de verkiezingsuitslag een coalitie tussen cda, pvda 
en d’66 het meest reëel leek, terwijl deze anderzijds politiek juist uiterst gevoelig lag.31

Uit de openbare adviezen van de fractievoorzitters kan men opmaken dat de koningin 
met de benoeming van twee cda-informateurs (Ruud Lubbers en Jan de Koning) formeel 
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tegemoetkwam aan het advies van de cda-fractie. De vraag is echter of zij daarmee hetzelfde 
doel voor ogen had als de voorzitter van de cda-fractie (Van Agt), waarvan bekend is dat hij 
een voorkeur had voor een coalitie met de vvd en d’66.

Naar de invloed van de adviezen van de ministers van Staat kan men slechts raden. Een 
aanwijzing vormt wellicht een opiniebijdrage in de Volkskrant van Burger, een van de geraad-
pleegde ministers van Staat. Hoewel in het algemeen een voorstander van een progressief 
meerderheidskabinet, was volgens hem het meest redelijke antwoord op de uitslag van de 
verkiezingen een kabinet van cda, pvda en d’66.32 Uit het verdere verloop van de formatie kan 
vervolgens worden afgeleid dat de informateurs op basis van de opdracht van de koningin de 
weg hebben gebaand voor de daadwerkelijke totstandkoming van een regeringscoalitie met 
deze samenstelling.

Kabinetsformatie 2003

Pas bij de formatie van het kabinet-Balkenende ii, in 2003, kwam weer een minister van Staat 
in beeld. Allereerst vond een informatieronde plaats gericht op een coalitie van cda en pvda. 
Er was een grote mate van overeenstemming in de Kamer en in de samenleving dat deze coa-
litie het meeste recht deed aan de verkiezingsuitslag. Deze eerste informatieronde strandde 
na 77 dagen echter op een veelbesproken gebrek aan chemie tussen de onderhandelaars van 
cda (Jan Peter Balkenende en Maxime Verhagen) en pvda (Wouter Bos). Er ontstond veel 
onvrede over de mislukte informatiepoging, aangezien deze vrij lang had geduurd en het land 
al geruime tijd niet door een stabiel kabinet bestuurd werd. Bovendien bleef een cda-pvda-
coalitie de enige mogelijke meerderheidscombinatie bestaande uit twee partijen en bleef deze 
combinatie volgens velen de coalitie die het meest recht zou doen aan de verkiezingsuitslag.

Daarop benoemde de koningin staatsraad Rein Jan Hoekstra (cda) en minister van Staat 
(sinds 2001) Frits Korthals Altes (vvd) tot informateurs. Zij kregen als opdracht onderzoek 
te doen naar de mogelijkheden van een meerderheidskabinet bestaande uit cda, vvd en een 
of meer andere partijen. In deze tweede informatieronde onderzochten de informateurs twee 
mogelijke coalities: cda en vvd met ChristenUnie (4 zetels) en sgp (2 zetels) – de zogenaamde 
‘Staphorster variant’ – en een combinatie van cda, vvd en d66. Beide opties leken haalbaar, 
maar al snel kozen cda en vvd voor een coalitie met d66. Met name de ideologische afstand 
tussen de liberale vvd en de streng-christelijke sgp was hieraan debet. De onderhandelingen 
verliepen daarna voorspoedig en uiteindelijk stemden de fracties van cda, vvd en d66 in met 
een regeerakkoord.

Uit deze gebeurtenissen valt niet op te maken of de minister van Staat (Korthals Altes) 
als zodanig een bijzondere rol in dit formatieproces heeft gespeeld. In afwijking van eerdere 
interventies van ministers van Staat in kabinetsformaties moet worden vastgesteld dat in dit 
geval een minister van Staat geen adviserende rol vervulde, maar daadwerkelijk als informa-
teur werd benoemd.

Kabinetsformatie 2006 en 2010

Bij de formatie van het daaropvolgende interim-kabinet van cda en vvd in 2006, dat nodig 
was nadat d66 het kabinet had verlaten, trad als informateur oud-premier en minister van Staat 
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(sinds 1996) Lubbers (cda) op. Lubbers had voor deze niet erg ingewikkelde opdracht vijf dagen 
nodig. Hier mag worden aangenomen dat Lubbers ook zonder zijn titel van minister van Staat 
zou zijn benoemd, hoewel in het betreffende rvd-communiqué alleen die laatste hoedanigheid 
werd genoemd. Het was algemeen bekend dat Lubbers tijdens zijn twaalfjarig premierschap een 
bijzondere relatie had opgebouwd met koningin Beatrix. Daarnaast was hij zowel lid van de 
grootste partij als een buiten de actieve politiek staande, gezaghebbende figuur.

Tijdens de langdurige (in totaal vier maanden) en bijzondere (vanwege enkele afwijkingen 
van de vaste formatieprocedure) formatie van het eerste kabinet-Rutte, in 2010, trad minister 
van Staat Lubbers opnieuw op als informateur. De vvd was bij de verkiezingen de grootste 
partij geworden (31 zetels), met één zetel meer dan de pvda. De grootste winnaar was de 
pvv (25 zetels). Een meerderheidscoalitie bestaande uit slechts twee partijen was op basis van 
de verkiezingsuitslag niet mogelijk. Er waren vier driepartijencoalities met een meerderheid 
mogelijk, waarvan er twee onwaarschijnlijk waren doordat bepaalde partijen elkaar uitsloten. 
Alleen een coalitie van de traditionele middenpartijen vvd, pvda en cda en een centrum-
rechts kabinet (vvd-pvv-cda) leken denkbaar. Een mogelijke coalitie met vier partijen was de 
zogeheten Paars-Plus-variant: vvd-pvda-d66-GroenLinks. Een overweging bij de keuze voor 
een coalitie was vooral of deze een meerderheid in de Eerste Kamer zou hebben (38 van de 75 
zetels) na de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011.

Minister van Staat Ruud Lubbers verlaat op 22 juli 2010 Paleis Noordeinde, na door koningin Beatrix te 

zijn benoemd tot informateur

[Foto: anp]
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Nadat onderzoeken naar een Paars-Plus-coalitie en naar een middencoalitie van vvd-pvda-
cda waren gestrand, benoemde de koningin Lubbers tot informateur.33 Omdat de pvda en de 
vvd er samen niet uitkwamen, leek inderdaad een sleutelrol voor het cda weggelegd. Zo waren 
een centrumrechts kabinet (vvd-pvv-cda, 76 zetels) en een middenkabinet (vvd-pvda-cda, 
82 zetels) nog steeds mogelijk en leek ook een ‘links’ kabinet nog niet uitgesloten (pvda-cda-
sp-GroenLinks, 76 zetels). Al snel bleek dat het cda bereid was tot informele gesprekken met 
de vvd en de pvv over een politieke samenwerking. Opmerkelijk genoeg vonden deze – met 
instemming van Lubbers zelf – plaats buiten aanwezigheid van de informateur. Om die reden 
werd Lubbers ontboden in de Tweede Kamer. Naar de mening van een aantal fracties was hij 
met zijn onderzoek naar een minderheidskabinet niet alleen zijn opdracht te buiten gegaan, 
maar was hij vervolgens de regie kwijtgeraakt toen hij vvd, pvv en cda informeel met elkaar 
liet spreken. Een Kamermeerderheid, waaronder vvd, pvv en cda, deelde deze observaties 
uiteraard niet. Uiteindelijk werd onder leiding van informateur Ivo Opstelten (vvd) overeen-
stemming bereikt over zowel een regeerakkoord als een gedoogakkoord voor een kabinet van 
vvd en cda met gedoogsteun van de pvv.34

Ook uit deze formatie kan geen conclusie worden getrokken over de feitelijke rol en bete-
kenis van de minister van Staat in de politieke praktijk. Het optreden van Lubbers lijkt eerder 
ingegeven door zijn status als oud-premier en zijn lidmaatschap van het cda – dat op dat 
moment een sleutelpositie innam in de formatie –, dan door een mogelijk gewicht dat ver-
bonden zou zijn met de titel minister van Staat.

Staatsrechtelijke kanttekeningen

De nog openstaande vraag is of er sprake kan zijn van staatsrechtelijke complicaties indien 
ministers van Staat adviezen aan de regering verstrekken.35 Ik neem daarvoor als uitgangspunt 
het in artikel 43 Grondwet neergelegde beginsel van de politieke ministeriële verantwoordelijk-
heid en de koninklijke onschendbaarheid. Oud heeft over dit punt opgemerkt dat wanneer de 
Kroon een minister van Staat consulteert, dit geen andere betekenis heeft dan dat zij het advies 
van een politiek ervaren staatsman wenst te vernemen. Zij zou die staatsman evengoed hebben 
kunnen raadplegen indien deze de titel van minister van Staat niet had bezeten.36

Naar mijn oordeel moet men hier een onderscheid aanbrengen. Op de eerste plaats maakt 
het verschil of advies gevraagd wordt door het kabinet of door de Koning, een verschil dat 
voortvloeit uit de ministeriële verantwoordelijkheid en de koninklijke onschendbaarheid. Om 
dezelfde reden is tevens de aard van de adviesaanvraag van belang. Niemand zal staatsrechtelijke 
bezwaren kunnen inbrengen tegen het feit dat de Koning zich in het algemeen en informeel laat 
informeren en adviseren over allerlei maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen. Gaat 
het evenwel om zaken die het algemeen regeringsbeleid raken, dan staat het de Koning naar 
mijn oordeel niet zonder meer vrij buiten de minister(s) om formeel advies in te winnen van 
een willekeurig iemand met veel politieke en staatsrechtelijk ervaring. Dit zou de ministeriële 
verantwoordelijkheid doorbreken en de koninklijke onschendbaarheid in gevaar brengen.

In situaties met een demissionair kabinet ligt de zaak extra gevoelig. Het parlement beschikt 
in die situatie materieel immers niet over volle mogelijkheden om de ministeriële verantwoor-
delijkheid te effectueren. Het hanteren van de vertrouwensregel als sanctiemiddel heeft nu een-
maal minder zin als de ministers hun ontslag – zij het op termijn – al hebben aangeboden.37 
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Een in die zin niet volledig functionerende ministeriële verantwoordelijkheid relativeert ver-
volgens ook de koninklijke onschendbaarheid. Deze bijzondere constitutionele situatie, meer 
beheerst door politieke gebruiken en spelregels dan door constitutionele rechtsregels, kan met 
andere woorden van bijzondere invloed zijn op de positie van de Koning. Met name tijdens 
de kabinetsformaties onder het oude regime, met een regierol voor het staatshoofd, bestond 
een risico dat vanwege het zelfstandige handelen van de Koning ministeriële verantwoordelijk-
heid en koninklijke onschendbaarheid onder spanning zouden kunnen komen te staan. De 
demissionaire premier was formeel immers niet verantwoordelijk voor de kabinetsformatie, 
maar bleef wel aanspreekbaar op het handelen van het staatshoofd. De ontwikkeling van een 
min of meer vaste formatieprocedure en de constructie van ministeriële verantwoordelijkheid 
achteraf door de nieuwe minister-president neutraliseerde deze spanning maar gedeeltelijk. 
Uiteindelijk nam de koningin de beslissingen over de benoeming van (in)formateurs en de for-
muleringen van de opdrachten nu eenmaal zelf. Bovendien droeg de politieke verantwoording 
van het nieuwe kabinet achteraf in de praktijk slechts een formeel, en daarmee vrijwel fictief 
karakter, aangezien de omvang daarvan zoveel mogelijk werd beperkt.38

Men moet zich over het politieke karakter van koninklijke formatiebeslissingen overigens 
ook weer niet al te veel illusies maken, omdat deze beslissingen dikwijls aansloten bij een op 
voorhand vrij duidelijke politieke situatie. Bovendien werd de speelruimte van de koningin 
bepaald door de marges die de politieke hoofdrolspelers in een formatieproces openlieten, 
hetgeen met name het geval was als er een impasse in de situatie dreigde. Om die reden heeft 
de staatsrechtsgeleerde A.M. Donner de koninklijke onschendbaarheid tijdens kabinetsfor-
maties proberen te nuanceren. De functie van de koningin in het formatieproces achtte hij 
dermate onpolitiek dat hij geneigd was te spreken van een koninklijk handelen dat paste en 
gelegitimeerd was binnen de constitutionele positie van het staatshoofd. Die positie karakte-
riseerde hij door het koninklijke ambt te definiëren als een magistratuur, dat wil zeggen een 
ambt dat in onafhankelijkheid en zelfstandigheid, maar in volstrekte trouw aan de constitutie 
moet worden vervuld.39

In de besproken kabinetsformaties, die nog plaatsvonden onder vigeur van de oude pro-
cedure, zal de aanwijzing van ministers van Staat als informateur – naar mag worden aan-
genomen – in de consultaties vooraf aan de orde zijn geweest. Bovendien heeft de nieuwe 
minister-president voor de kabinetsformatie achteraf de ministeriële verantwoordelijkheid 
genomen en daarmee het koninklijk handelen formeel afgedekt.

In de twee besproken kabinetsformaties waarin de koningin – naast de volgens de vaste 
procedure gevolgde raadplegingen – ook ministers van Staat consulteerde, is de vraag naar 
een mogelijke spanning met de koninklijke onschendbaarheid ingewikkelder. Hiermee week 
zij immers af van de vaste procedure. Voor een staatsrechtelijk oordeel over het incidenteel 
inwinnen van extra adviezen bij ministers van Staat tijdens kabinetsformaties door het staats-
hoofd is een eerste relevante waarneming dat de besproken bijzondere consultaties niet in het 
geheim plaatsvonden.40 Daarmee werden deze modificaties in zekere zin materieel gekoppeld 
aan de bestaande procedure en daarmee procedureel geobjectiveerd, dat wil zeggen binnen de 
bestaande constitutionele verhoudingen gebracht. Dat de inhoud van de adviezen niet open-
baar werd gemaakt was evenmin afwijkend: alleen de adviezen van de politieke adviseurs zijn 
(sinds 1971) openbaar. Daarmee werd zoals gezegd ruimte geboden voor speculaties over een 
mogelijk eigenstandige invloed van het staatshoofd op het proces, die onder bepaalde omstan-
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digheden meer risico’s voor de koninklijke onschendbaarheid kunnen inhouden dan voor het 
publiek zichtbare en herkenbare koninklijke handelingen. Dat ook hier achteraf ministeriële 
verantwoordelijkheid is genomen voor de gehele kabinetsformatie doet aan deze observatie 
niet af. Voor het bewaken en bewaren van de constitutionele positie van het staatshoofd is het 
belangrijk dat over diens rol geen onjuiste gedachtegangen ontstaan. Dit geldt temeer waar 
het neutraliseren van de koninklijke rol plaatsvindt door inschakeling van extra adviseurs in 
de formatie uit de kring van de ministers van Staat, van wie de benoeming formeel niet met 
het oog op deze of enige andere functie is geschied.

Enkele vaststellingen

Op grond van de ontwikkeling van het ambt van minister van Staat in de negentiende eeuw 
kan worden vastgesteld dat het oorspronkelijk een staatsambt was, vervolgens werd omge-
vormd tot een enigszins dubbelzinnig erestaatsambt, langzamerhand het ambtskarakter 
geheel verloor en uiteindelijk vrijwel uitsluitend betekenis kreeg als eretitel – althans formeel.

Met betrekking tot de staatkundige vraag in hoeverre het ministerschap van Staat momen-
teel feitelijk (nog) enige betekenis heeft, kan uit de bovenbeschreven gebeurtenissen een voor-
zichtige afsluitende conclusie worden beproefd. Formeel kan de eretitel minister van Staat 
worden beschouwd als een onderscheiding zonder functionele inhoud. In de praktijk kan 
deze onderscheiding echter met zich meebrengen dat men als persoon met een grote politieke 
en staatkundige ervaring en een zekere afstandelijkheid tot de dagelijkse politiek in bijzondere 
omstandigheden wordt geraadpleegd door de regering of het staatshoofd, waarbij aan deze 
adviezen een zekere invloed niet ontzegd kan worden. Het blijkt aantrekkelijk en nuttig een 
beroep te kunnen doen op personen met politiek gezag die geen directe band meer onder-
houden met de actuele politiek. Voor zover zij de titel minister van Staat dragen gaat daar een 
zekere objectiverende, dat wil zeggen constitutioneel legitimerende werking van uit.

Ten aanzien van de staatsrechtelijke vraag naar de verhouding tussen de adviezen van 
ministers van Staat aan de regering en het beginsel van de ministeriële verantwoordelijk-
heid kan het volgende worden geconcludeerd. Het inwinnen van adviezen van ministers van 
Staat door de regering levert geen staatsrechtelijke problemen op. Raadpleging van ministers 
van Staat door het staatshoofd buiten de ministers om over zaken betreffende het algemeen 
regeringsbeleid is naar mijn oordeel staatsrechtelijk niet mogelijk. De koninklijke onschend-
baarheid en ministeriële verantwoordelijkheid impliceren in mijn ogen dat er voor de Koning 
geen zelfstandige rol binnen de regering kan zijn.41 De geldende constitutionele verhoudingen 
binnen de centrale constitutionele instellingen hebben blijkbaar niet belemmerend gewerkt 
op het consulteren van ministers van Staat tijdens enkele kabinetsformaties. Deze incidentele 
praktijk heeft het risico op discussies over de koninklijke onschendbaarheid vergroot omdat 
er enige ruimte voor speculaties over mogelijke eigenzinnigheid van het staatshoofd bleef. 
Ook in de huidige formatieprocedure kan het raadplegen van ministers van Staat niet worden 
uitgesloten. Inmiddels is het proces van de parlementarisering en daarmee de transparantie in 
de kabinetsformatie echter vrijwel voltooid, zodat de mogelijke consultatie van ministers van 
Staat in de formatieprocedure in de toekomst voldoende geobjectiveerd lijkt.
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Noten

1 Koninklijke Besluiten van 21 december 2012, nrs. 12.003098 en 12.003099. Geen van beide kb’s is 

overigens op voordracht van een minister tot stand gekomen. Wel heeft de minister-president de 

kb’s overeenkomstig art. 47 ge gecontrasigneerd. Een ministeriële voordracht voor een kb ont-

breekt bijvoorbeeld ook bij de benoeming en het ontslag van de minister-president, en het ontslag 

van niet naar een nieuw kabinet overgaande bewindslieden. Zie: C.A.J.M. Kortmann, De grond-

wetsherziening 1983 (Deventer 1983) p. 172. De overige ministers van Staat zijn thans R.F.M. Lubbers 

(cda, benoemd op 31 januari 1995), F. Korthals Altes (vvd, 26 oktober 2001), J.A. van Kemenade 

(pvda, 5 april 2002), W. Kok (pvda, 11 april 2003) en H. van den Broek (cda, 25 februari 2005).

2 Niet bekend is in hoeverre het feit dat na het overlijden van Van Mierlo behoefte bestond aan een 

minister van Staat van d66-huize of het feit dat er na mevrouw Klompé weer een vrouwelijke 

minister van Staat kon worden benoemd een rol hebben gespeeld.

3 Eerder benoemde ministers van Staat waren onder anderen P.S. Gerbrandy, L.J.M. Beel, P.J. Oud, 

E.N. van Kleffens, J.M.L.Th. Cals, M.A.M. Klompé, C.P.M. Romme, J. Donner, J.A.W. Burger,  

M. Ruppert, J. Zijlstra, E.H. Toxopeus, I. Samkalden, E. van Lennep, M. van der Stoel, W. Scholten, 

H.A.F.M.O. van Mierlo en P.H. Kooijmans.

4 Daarvoor maak ik veelvuldig gebruik van J.W.M. Engels, ‘De minister van Staat’, Tijdschrift voor 

Openbaar Bestuur 9 (1983) p. 572-576.

5 Bijvoorbeeld de niet-benoemde ex-premiers P.J.S. de Jong, A.A.M. van Agt en J.P. Balkenende. Van 

de wel benoemde ex-premier Cals wordt beweerd dat hij actief – en blijkbaar succesvol – lobbyde 

voor deze titel. Zie: Paul van der Steen, Cals. Koopman in verwachtingen 1914-1971 (Amsterdam 

2004) p. 426.

6 E. van Raalte, ‘Minister van Staat’, Themis 76 (1915) p. 270-291.

7 ‘De Algemene Bestiering des Koningkrijks is, onder ’t onmiddellijk beleid van vier ministers van 

Staat, door den Koning te benoemen; te weten: Een Minister van Buitenlandsche Zaken; een Minister 

der Zee- en Landmagt; een Minister der Financiën; en een Minister der Binnenlandsche Zaken’. Art. 

27 Constitutie voor het Koninkrijk Holland 1806: ‘Het Generaal Bestuur – des Koningk rijks is onder 

het onmiddellijk toevoorzigt van Ministers van Staat: de Koning benoemt dezelve, en bepaalt hun 

getal en werkzaamheden’.

8 Art. 27 ‘Constitutie voor het Koningrijk Holland’ 1806: ‘Het Generaal Bestuur – des Koningkrijks 

is onder het onmiddellijk toevoorzigt van Ministers van Staat: de Koning benoemt dezelve, en 

bepaalt hun getal en werkzaamheden’.

9 Art. 29 ‘Constitutie van het Koningrijk Holland’.

10 kb van 16 september 1815 (Staatscourant, nr. 223). Een van beide ministers van Staat was Van 

Hogendorp.

11 H.T. Colenbrander (red.), Gedenkschriften van Anton Reinhard Falck (’s-Gravenhage 1913) p. 408-

410. Falck was de eerste secretaris van Staat, als zodanig rechterhand van de Koning en schakel tus-

sen de Koning en ministers. De functie was de voorloper van de huidige directeur van het Kabinet 

der Koningin.

12 Om een indruk te geven: voorbereiding van de benoeming van een waterschout in Antwerpen 

(notulen kabinetsraad, 25 oktober 1815); algemeen toezicht en opperbestuur der politie in de 

zuidelijke provinciën (Colenbrander (red.), Gedenkschriften, p. 184); de Hervormde Eeredien-

sten (notulen kabinetsraad, 17 januari 1816); voorbereiden van een ontwerpbesluit inzake zonder 
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bevoegdheid gevoerde titels en benamingen (Staatscourant, 25 maart 1818); de Generale Directie 

der Ontvangsten (Staatscourant, 27 december 1820).

13 Dat men zich over de verhouding tussen koning Willem i en Van Hogendorp overigens geen al te 

grote illusies moet maken, blijkt enerzijds uit Van Hogendorps ontslag als minister van Staat bij 

kb van 22 mei 1819 en voorts uit een latere opmerking van Van Hogendorp dat hij nooit begrepen 

heeft wat een minister van Staat nu eigenlijk was.

14 Reglement van Orde voor den Raad van Ministers van 19 september 1823. Zie: Herman Dooye-

weerd, De ministerraad in het Nederlandse staatsrecht (Amsterdam 1917) p. 398-401.

15 De Tijdgenoot 2 (1842) p. 182; P.F. Hubrecht, ‘De ministerraad’, Bijdragen tot de kennis van het 

staats-, provinciaal en gemeente-bestuur in Nederland 1 (1858) p. 285.

16 Dooyeweerd, De ministerraad, p. 129-130. Vgl. de soortgelijke kritiek van T. Sybenga op de rol van 

de directeur van het Kabinet des Konings in zijn De Grondwet van 1887 toegelicht, ook in verband 

met de praktijk (6de druk; ’s-Gravenhage 1921) p. 171.

17 Dooyeweerd, De ministerraad, p. 132-133. Achteraf bleken de op basis van de besprekingen in de 

kabinetsraad ingediende wetsvoorstellen tot wijziging van de Grondwet slechts de aanzet tot latere, 

echte hervormingsvoorstellen.

18 Staatscourant, 15 september 1841. Uit de notulen van de kabinetsraad van begin 1848 kan men 

opmaken dat Van Zuylen vaak als eerste op de presentielijst vermeld staat en als een der eersten het 

woord voerde (zie bijvoorbeeld de notulen van 29 februari 1848).

19 Reglement van Orde voor den Ministerraad van 26 augustus 1850. Zie: Dooyeweerd, De minister-

raad, p. 408-414.

20 J. de Bosch Kemper, Handleiding tot de kennis van het Nederlandsche staatsregt en staatsbestuur 

(Amsterdam 1865) p. 370.

21 A. Kuyper, Antirevolutionaire staatkunde, deel ii (Kampen 1917) p. 140-141.

22 Hubrecht, ‘De ministerraad’, p. 284.

23 Dooyeweerd, De ministerraad, p. 354.

24 P.J. Oud, Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden, deel i (Zwolle 1967) p. 234 en 

430.

25 J.W.M. Engels, ‘Het “geheim van het Noordeinde”: onschendbaar?’, Nederlands Juristenblad, 61 

(1986) p. 609-612.

26 Artikel 139a Reglement van Orde van de Tweede Kamer. De aldaar vastgelegde procedure, waarin 

voor het staatshoofd geen rol meer is weggelegd, is in 2012 voor het eerst en daarmee voorshands 

eenmalig gevolgd tijdens de formatie van het kabinet Rutte ii. Daarover: Carla van Baalen en 

Alexander van Kessel, ‘Het nieuwe formeren en verder… Terugblik op de kabinetsformatie 2012’ 

in: Careljan Rotteveel Mansveld (red.), Het nieuwe formeren. Terugblik op de formatie van het kabi-

net-Rutte ii (Den Haag 2013) p. 9-21.

27 Zie over deze procedure: C.W. van der Pot, bewerkt door D.J. Elzinga en R. de Lange, Handboek 

van het Nederlandse staatsrecht (15de druk; Deventer 2006) p. 523 en verder.

28 J.J. Vis, Kabinetsformatie 1973. De slag om het Catshuis (Utrecht 1973) p. 73; idem, ‘Vrijheid en verant-

woordelijkheid bij de kabinetsformatie’ in: Vrijheid en recht. Opstellen aangeboden aan prof.mr. E.H. 

s’Jacob ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (Zwolle 

1975) p. 352. Zo ook P.F. Maas, Kabinetsformaties 1959-1973 (’s-Gravenhage 1982) p. 347.

29 H.A. van Wijnen, Van de macht des Konings. Mythe en werkelijkheid van de constitutionele monar-

chie (Amsterdam 1975) p. 57-58.
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30 Vgl. bijvoorbeeld E. van Raalte, De werkelijke betekenis en functionering van het Nederlandse 

koningschap (Zwolle 1975) p. 73-74.

31 Maas (Kabinetsformaties, p. 15) vraagt zich uitsluitend af in hoeverre hier sprake zou kunnen zijn 

van hoffelijkheid, dan wel van de introductie van een nieuw formatiegebruik in de vorm van een 

uitbreiding van het aantal vaste neutrale adviseurs. Het zal duidelijk zijn dat ik geen van beide 

verklaringen juist acht. 

32 De Volkskrant, 2 juni 1981.

33 Het rvd-communiqué maakte opnieuw alleen melding van het ministerschap van Staat.

34 Later keerde inmiddels oud-informateur Lubbers zich tegen een kabinet van vvd en cda met 

gedoogsteun van de pvv. Zie: Bert Bukman, Het slagveld. De lange weg naar het kabinet-Rutte 

(Amsterdam 2011) p. 108-109.

35 Ik laat hier verder buiten beschouwing de bijzondere actie in 2005 van de gezamenlijke ministers 

van Staat, aangevuld met twee ex-premiers (De Jong en Van Agt), die een verklaring uitbrachten 

ter ondersteuning van de Europese grondwet.

36 Oud, Constitutioneel recht, i, p. 430.

37 De indiening van een motie van afkeuring en het aannemen daarvan door een meerderheid in de 

nieuw gekozen Tweede Kamer tegen demissionair minister Verdonk in 2006 blijft voorshands een 

opmerkelijke uitzondering. De reactie van het kabinet (een portefeuillewisseling) was overigens 

zeer bijzonder en staatsrechtelijk onrechtmatig.

38 Ministeriële verantwoordelijkheid wordt primair gedragen voor de werkzaamheden van de forma-

teur, die uiteindelijk zelf tot het nieuwe kabinet is toegetreden als premier.

39 A.M. Donner, ‘Het koningschap in Nederland’ in: Liber amicorum Josse Mertens de Wilmars (Zwolle 

1982) p. 77. In deze benadering herkennen wij elementen van de calvinistische staatsleer, waarin 

voor volkssoevereiniteit geen plaats is, de regering het ankerpunt van overheidshandelen is en de 

Koning als erfgenaam van de Vader des Vaderlands de – van oorsprong – protestantse natie sym-

boliseert.

40 Niet uitgesloten kan worden dat daarnaast ook geheime consultaties hebben plaatsgevonden.

41 Uiteraard realiseer ik mij dat – bijvoorbeeld in meer conservatieve en confessionele kringen – 

nog hardnekkig wordt vastgehouden aan een zekere zelfstandige staatsrechtelijke positie van de 

Koning. Zij baseren zich daarbij wat mij betreft op een onjuiste uitleg van de Grondwet.
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