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Extra-parlementair kabinet goed voor dualisme 

 

De politieke situatie vraagt om een extra-

parlementair kabinet, met bewindslieden van 

verschillende partijen, en zonder 

regeerakkoord, stelt Jan Dirk Snel. Marc 

Wortmann daarentegen vindt dat er een 

gewoon kabinet moet komen. Maar wel één 

met een summier regeerakkoord, geen 

dichtgetimmerde afspraken. 

De Lijst Pim Fortuyn (LPF) is gisteren als grote 

partij uit de verkiezingen gekomen. Zal deze 

partij, die weinig samenhang vertoont en vrijwel 

allemaal onervaren nieuwkomers heeft, de 

stabiliteit van ons politiek systeem niet in gevaar 

brengen? Dat hoeft niet, als de belangrijkste 

politieke partijen nu kiezen voor een extra-

parlementair kabinet. Dat zou ook goed zijn voor 

het dualisme tussen regering en parlement. 

Een parlementair kabinet lijkt momenteel immers 

niet goed mogelijk. Een coalitie ter linkerzijde, 

met onder meer CDA, PvdA en GroenLinks, zou 

sterke onlustgevoelens kunnen oproepen bij het 

op drift geraakte deel van het kiezersvolk. Bij 

een rechtse coalitie, met CDA, VVD en LPF, is 

het de vraag in hoeverre de LPF een 

betrouwbare coalitiepartner kan zijn. 

De enige verstandige oplossing lijkt daarom een 

extra-parlementair kabinet te vormen. Zo'n 

kabinet komt zonder overleg met de fracties tot 

stand. Het is niet hetzelfde als een nationaal 

kabinet, waarin (bijna) alle partijen zitting 

hebben. Zo'n nationaal kabinet smoort het debat. 

Een extra-parlementair debat bevordert juist de 

vrije gedachtevorming. 

 

De fractieleiders zouden nu de koningin moeten 

aanbevelen een formateur -geen informateur 

dus- te benoemen. Iemand op afstand van Den 

Haag, die breed vertrouwen geniet, zoals bij 

voorbeeld Herman Wijffels, voorzitter van de 

Sociaal-Economische Raad. De formateur zou 

zelf een brede regeringsploeg kunnen 

samenstellen. Het kabinet zou zowel uit 

partijgebonden als niet partijgebonden personen 

moeten bestaan, die vooral op grond van hun 

deskundigheid gevraagd worden. Of ze daarbij 

nu lid zijn van de VVD of van GroenLinks zou er 

niet toe moeten doen. 

Het belangrijkste is echter, dat een dergelijk 

kabinet geen regeerakkoord moet opstellen met 

de partijen in de Tweede Kamer. Het kabinet zou 

een kort eigen programma moeten formuleren 

en onmiddellijk aan de slag moeten gaan. Zo 

kan er binnen twee weken een nieuw kabinet 

zijn, misschien nog wel eerder. 

De partijen moeten afspreken dat ze een 

dergelijk kabinet op zijn merites beoordelen -dus 

per wetsvoorstel. Er kunnen geen 

coalitieafspraken gemaakt worden. Aldus 

worden de politieke verhoudingen in het 

parlement langzaam -per onderwerp- duidelijk. 

Het oude dualisme kan op deze manier hersteld 

worden. Het kabinet zou goed naar de Kamer 

moeten luisteren en de Kamer zou meer van het 

recht van initiatief gebruik kunnen maken. Of 

door middel van moties duidelijk kunnen maken 

in welke richting ze wetgeving verwacht. 
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De belangrijkste fracties in de Kamer -waaronder 

liefst de LPF- zouden moeten afspreken dat ze 

een dergelijk extra-parlementair kabinet op zijn 

minst een jaar de kans zouden willen geven. 

Moties van vertrouwen bestaan in Nederland 

niet, maar men zou niet gauw de 

vertrouwenskwestie moeten stellen. Dat kan als 

er inhoudelijk per zaak gedebatteerd wordt. 

Mocht na een jaar blijken dat de aanwezigheid 

van de LPF tot chaos leidt, dan kunnen nieuwe 

verkiezingen uitgeschreven worden. Maar het is 

ook mogelijk dat na een jaar zich nieuwe 

duidelijke verhoudingen afgetekend hebben.  

 

Men zou dan, of met het zittende extra-

parlementaire kabinet verder kunnen gaan, of 

het aan kunnen passen tot een meer 

parlementair kabinet. 

De voordelen zijn legio. Er is geen lange 

kabinetsformatie nodig. Het huidige 

demissionaire kabinet zou zijn ongewone 

ontslaggrond beter waarmaken. Het dualisme 

kan weer gaan bloeien. En de burgers kunnen 

hun meningsvorming richten op de zakelijke 

issues die in de Tweede Kamer aan de orde 

komen. En, niet onbelangrijk, de LPF zou alle 

kans krijgen zich waar te maken. 

 


