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Lieve student,  

 

Wat leuk dat je onze samenvatting uitprobeert! Drie jaar geleden zijn wij, Willem, Stephanie en Thijs 

begonnen met BOEQ. Een bedrijf opgezet door rechtenstudenten in Utrecht, voor rechtenstudenten in 

Utrecht. We bieden gedurende de gehele periode studiehulp op maat aan. Deze bestaat uit:  

• Wekelijkse Uitleg van de Stof: In deze uitleg bespreken we uitgebreid alle behandelde leerstukken 

en de bijzonderheden van deze leerstukken.  

• Arrestanalyses: Een wekelijks overzicht van alle voorgeschreven rechterlijke uitspraken. Hierin 

bespreken we precies wat je moet weten van een bepaalde uitspraak en wat je zou kunnen markeren 

in je jurisprudentiebundel.  

• Werkgroepantwoorden: Uitgebreide antwoorden op de werkgroepvragen, nadat de werkgroep is 

geweest. Op deze manier mis je nooit een antwoord.  

• Tentamenhulp: Een uitgebreid oefententamen voorzien van uitgewerkte standaardantwoorden. Op 

deze manier kunnen we je precies laten zien wat je tijdens een tentamen zal moeten noemen om 

volledige punten te behalen. 

 

Onze studiehulp is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Al onze studiehulp is digitaal te vinden in 

de Slim Academy app. Ook kun je offline studeren met de app. Daarnaast is onze studiehulp op papier 

beschikbaar. De Wekelijkse Uitleg van de Stof en de Arrestanalyses van alle weken zullen in een boekje 

worden verzonden naar het opgegeven adres. De Werkgroepantwoorden en Tentamenhulp zullen als 

PDF beschikbaar komen op de site van Slim Academy, zodat jij deze zelf kunt downloaden en eventueel 

kunt printen.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je een vraag aan ons, schroom dan niet om contact met 

ons op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt ons bereiken via 

Facebook of Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

P.S. Word lid van onze Whatsapp-groep om op de hoogte te blijven 

van updates en om vragen te stellen aan ons of medestudenten.  

 

 

De studiehulp is hier te koop  

• Webshop JAAR 1 

• Webshop JAAR 2  

JAAR 1 JAAR 2 

  

https://slimacademy.nl/shop/universiteit-utrecht/rechten/bachelor-1/periode-1/
https://slimacademy.nl/shop/universiteit-utrecht/rechten/bachelor-2/periode-1/
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Week 2: Machtsverdeling & Democratie 
 

Wat moet je lezen? 

• Beginselen van de democratische rechtsstaat, achtste druk, Prof. Mr. M.C Burkens, 

Kummeling, Vermeulen en Widdershoven. [afgekort: BKVW].  

o Hoofdstukken 5 (uitgezonderd 5.4.8.), 8 (uitgezonderd 8.7), 9.3, 10 en 11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om 

inloggegevens en/of studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het 

risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of 

van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt 

het recht om het werk openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden 

om zonder de toestemming van BOEQ documenten van BOEQ of onderdelen daarvan 

fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt BOEQ het recht 

voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen. 
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Onderwerp 1: Machtsverdeling volgens Montesquieu  

 

Het eerste onderwerp dat deze week zal worden besproken is de machtsverdeling volgens 

Montesquieu. Het gaat hier bij om de verdeling van de totale macht van de staat. Deze 

machtsverdeling is in de eerste week al kort ter sprake gekomen bij het beginsel 

machtsverdeling. Bij dit onderwerp zullen we het gedachtegoed van Montesquieu nader 

uitwerken. Het model van Montesquieu moet worden gezien als een concept dat in de praktijk 

op verschillende manieren is geïntegreerd. In verschillende (Westerse) rechtsstaten zal het 

model van Montesquieu te herkennen zijn. Dit betekent echter niet dat al deze staatsinrichtingen 

identiek zullen zijn, er zullen onderlinge verschillen bestaan. Zo kan bijvoorbeeld de 

verhouding tussen parlement en regering sterker of juist minder sterk zijn.  

 

Historisch bezien is het belangrijk om te weten dat het model kan worden gezien als reactie op 

het destijds opkomende vorstenabsolutisme, één vorst met veel macht. Het model van 

Montesquieu geeft tegengas aan deze opzet. Het model van Montesquieu wordt in de 

voorgeschreven literatuur niet expliciet uitgewerkt.  

 

1.1 Scheiding der machten  

Montesquieu formuleerde dat in een staat de macht verdeeld zou moeten worden in een 

driehoek der machten. De wetgevende macht dient onafhankelijk te opereren van de 

uitvoerende macht. Beide machten worden weer gecontroleerd door de rechtssprekende macht. 

Er zitten in dit model dus drie verschillende machten verpakt (zie ook week 1 2.2):  

1. Wetgevende macht 

2. Uitvoerende macht 

3. Rechtssprekende macht 

 

In dit model zijn alle genoemde machten gelijkwaardig, in de zin dat geen van de machten 

belangrijker is dan een andere. Zoals eerder genoemd is de scheiding der machten ook terug te 

zien in het Nederlandse rechtssysteem. De verdeling is dan als volgt:  

1. Wetgevende macht: regering en Staten-Generaal gezamenlijk.   

2. Uitvoerende macht: regering. 

3. Rechtssprekende macht: De rechterlijke macht (rechtbanken, gerechtshoven, Hoge 

Raad en overige rechtssprekende organen).  

 

1.2 Historische achtergrond 

In de voorgeschreven literatuur wordt aangestipt dat de machten niet altijd even evident gelijk 

verdeeld waren. Dit wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden:  

- De uitvoerende macht (toen nog de Koning) had zelf ook de algemene bevoegdheid om 

zelfstandige maatregelen van bestuur (regels) vast te stellen. Dit betekent dat destijds 

de uitvoerende macht ook wetgevende kenmerken had en dus minder gescheiden was 

van de wetgevende macht.  

- De rechterlijke macht had in geschillen tussen burger en overheid geen monopolie. In 

de meeste gevallen werden zulke geschillen beslecht door een bestuursorgaan en dus 

niet door een onafhankelijke rechter. 
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1.3 Verticale en horizontale machtsverdeling 

Het onderscheid tussen macht die horizontaal verdeeld wordt en macht die verticaal verdeel 

wordt, moet ook bekend zijn.  

- Horizontale machtsverdeling is machtsverdeling waarbij bepaalde organen – die niet in 

een ondergeschikt verband met elkaar staan – elkaar nodig hebben voor het uitoefenen 

van bepaalde bevoegdheden. Macht kan horizontaal worden verdeeld door checks and 

balances.  

o Voor bepaalde bevoegdheden van de regering heeft de regering instemming 

nodig van de Staten-Generaal. Het vereiste van instemming geeft blijk van 

checks and balances.  

 

Tip van BOEQ: Onthoud de term checks & balances goed. Dit zal op meerdere plekken in de 

bachelor rechtsgeleerdheid terugkomen. Binnen het staatsrecht is dit een zeer belangrijk 

instrument om de burger te beschermen tegen machtsmisbruik van overheidsorganen te 

voorkomen. Checks & balances stellen bepaalde overheidsorganen in staat om individueel 

aangezette handelingen van andere overheidsorganen te voorkomen. Het weigeren van een 

wetsvoorstel door de Eerste Kamer is hier een voorbeeld van.  

 

- De verticale machtsverdeling heeft te maken met het verdelen van bevoegdheden tussen 

enerzijds hogere en anderzijds lagere overheden. Deze verdeling houdt ook nauw 

verband met het onderscheid van overheid in centraal en decentraal niveau (zie hierna).  

o De gemeenteraad (samen met het college van B&W) heeft de bevoegdheid om 

plaatselijk, in de gemeente, regels op te stellen. Je moet het zo zien dat de 

centrale overheid (zie hierna) de bevoegdheid om regels op te stellen voor dat 

kleine stukje Nederland heeft overgedragen aan een lagere overheid. Op deze 

manier is de macht verticaal verdeeld.  

 

Onderwerp 2: Overheidsorganen op centraal niveau 

 

Zojuist hebben we beknopt behandeld op wat voor een manier het model van Montesquieu 

terugkomt in de Nederlandse overheidsorganisatie. Binnen dit onderwerp zullen de 

overheidsorganen op centraal niveau nader worden toegelicht. Hiervoor is het allereerst van 

belang om het verschil tussen ‘centraal’ en ‘decentraal’ niveau te begrijpen.  

 

2.1 Onderscheid centrale en decentrale overheid 

Het is gemakkelijker om de concrete uitwerking hiervan te onthouden aan de hand van 

voorbeelden, gecombineerd met een achterliggend criterium. Voor het criterium moet men zich 

bedenken is of een bepaald orgaan als geografisch functioneringsgebied (1) heel Nederland 

heeft of (2) een stukje van Nederland heeft.  

 

- De gemeenteraad van de gemeente Wassenaar heeft als functioneringsgebied enkel de 

gemeente Wassenaar. Dit is slecht een stukje van Nederland, daarom is de gemeenteraad 

een orgaan op decentraal niveau.  
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- De Staten-Generaal en de regering tezamen kunnen regels opstellen die gelden in heel 

Nederland en daarom bevinden ze zich op een centraal niveau.  

 

Voor de verdere uitwerking van dit onderwerp kijken we één voor één naar de centrale 

overheidsorganen.  

 

2.2 Regering 

Definitie: 

“De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers” (art. 42 lid 1 Grondwet).  

 

Tip van BOEQ: Het is sterk aan te raden om bij het doornemen van dit onderwerp de grondwet 

open te slaan om zo de relevante wetsartikelen in je op te nemen. Op deze manier zal het ook 

eenvoudiger zijn om op een tentamen de relevante informatie te kunnen reproduceren. 

 

De regering is zoals hiervoor beschreven de uitvoerende macht. LET OP: In de grondwet wordt 

naar de regering soms verwezen met ‘de Koning’. Het gaat hier niet echt om de Koning, deze 

heeft in ons staatsbestel een voornamelijk symbolische rol. De regering handelt namelijk in zijn 

naam. De historische ontwikkeling die hier toe heeft geleden komt later in de Bachelor aan bod. 

De regering bestaat uit de ministers en (dus ook de) Minister-President en de Koning. Het 

kabinet bestaat uit de ministers en hun staatssecretarissen.  

- De Minister-President staat aan het hoofd van de regering en is voorzitter van de 

ministerraad (art. 45 lid 2 Gw).  

- De ministers staan ieder aan het hoofd van een ministerie (art. 44 lid 1 Gw). Zo heb je 

bijvoorbeeld een Minister van Financiën als eindverantwoordelijke voor het Ministerie 

van Financiën.  

o Een minister kan ook, bij uitzondering, niet aan het hoofd staan van een 

ministerie. Je noemt een dergelijke minister dan een minister zonder portefeuille 

(art. 44 lid 2 Gw).  

- De ministers hebben ieder een zetel in de ministerraad. De Raad beraadslaagt en besluit 

over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid (art. 45 lid 3 

Gw).  

- Een ministerie kan naast een leidende minister ook een staatssecretaris hebben. Deze 

staat in rang onder de minister maar heeft soms wel vergelijkbare bevoegdheden. In 

externe verhoudingen heeft de staatssecretaris dezelfde bevoegdheden en verplichting 

als de minister (art. 46 lid 2 Gw).  

 

2.2.1 Staatssecretaris 

Ter herhaling: de staatssecretaris maakt geen onderdeel uit van de regering, wel van het kabinet. 

Het is belangrijk om het volgende te weten over staatssecretarissen:  

- De staatssecretaris maakt geen standaard deel uit van de ministerraad maar kan hiervoor 

wel worden uitgenodigd. De staatssecretaris mag in de ministerraad niet stemmen.   

- De staatssecretaris kan wel worden opgeroepen om zelfstandig verantwoording af te 

leggen aan het parlement.  
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- De staatssecretaris kan zelfstandig opstappen zonder dat de bijbehorende minister 

opstapt.  

 

Vindplaats: Beginselen van de democratische rechtsstaat, p. 237-239 

 

2.3 Staten-Generaal 

De begrippen ‘Staten-Generaal’ en ‘parlement’ kunnen door elkaar gebruikt worden. Met beide 

begrippen wordt gerefereerd naar de Eerste en de Tweede Kamer gezamenlijk (art. 51 lid 1 

Gw). In een democratische context is het parlement de volksvertegenwoordiging. De Tweede 

Kamer wordt direct democratisch gekozen, doormiddel van landelijke verkiezingen. De Eerste 

Kamer wordt indirect democratisch gekozen. De leden van de Eerste Kamer worden gekozen 

door de leden van de provinciale staten (decentraal niveau). De leden van de provinciale staten 

worden op hun beurt wel weer direct democratisch gekozen, doormiddel van verkiezingen. De 

wijze waarop de Eerste Kamer wordt gekozen noemen we een ‘getrapte’ verkiezing.  

 

Onderwerp 3: Voornaamste taken en bevoegdheden regering en parlement 

 

Niet alleen is het belangrijk om op centraal niveau te weten wie wie is. Het is ook belangrijk 

om te weten wat de verschillende overheidsorganen kunnen doen en wat hun wettelijk 

opgedragen taken zijn. Ook binnen dit onderwerp luidt het advies om de uitleg te lezen in 

combinatie met de relevante artikelen uit de grondwet. De hoofdstukken 2 en 3 uit de Grondwet 

genaamd ‘regering’ respectievelijk ‘Staten-Generaal’ zullen richting geven.  

 

3.1 Regering 

De voornaamste taken en bevoegdheden van de regering betreffen:  

- het recht om wetsvoorstellen in te dienen bij de Tweede Kamer (art. 82 lid 1 Gw).  

- de bevoegdheid tot het sluiten van verdragen (art. 90 Gw).  

- de bevoegdheid om Algemene maatregelen van Bestuur uit te vaardigen, hierover later 

meer (art. 89 Gw).  

 

De taak van de regering bevat tevens het opstellen en wijzigen van de staatsbegroting. De 

regering heeft ook een uitvoerende taak ten aanzien van aangenomen wetgeving. De 

ministerraad besluit over het algemene beleid van de regering. De uitgebreide taken van de 

regering worden aan banden gelegd door de plicht van de regering om het parlement te 

informeren over haar doen en laten. Deze informatieplicht manifesteert zich onder andere in de 

inlichtingenplicht die rust op ministers ten opzichte van de Tweede Kamer.  

 

3.2 Staten-Generaal 

De bevoegdheden van de Staten-Generaal zijn op te delen in de bevoegdheden van de Kamers 

gezamenlijk en de Kamers afzonderlijk. De volgende bevoegdheden komen de Tweede Kamer 

in het bijzonder toe:  

- Het recht van amendement, hetgeen inhoudt dat de Tweede Kamer wetsvoorstellen mag 

aanpassen (art. 84 Gw).  
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- Het recht van initiatief (art. 82 lid 1 Gw). Het recht van initiatief geeft de Tweede Kamer 

het recht om een wetsprocedure in gang te zetten en een voorstel tot wetgeving te doen.  

 

De Eerste Kamer kan:  

- Een wetsvoorstel aannemen of verwerpen (art. 85 Gw).  

 

De Eerste Kamer heeft dus aanzienlijk minder bevoegdheden dan de Tweede Kamer, dit is ook 

niet heel gek. Democratisch gezien is dit ook wel te verklaren. De Eerste Kamer wordt immers 

niet direct democratisch gekozen, en heeft daarom minder democratische legitimatie dan de 

Tweede Kamer. Hiermee wordt bedoeld dat de Eerste Kamer minder direct gesteund wordt 

door het volk. De taken van de Eerste Kamer zijn wat minder prominent en bovendien al langere 

tijd onderwerp van discussie in de literatuur. In principe is het de taak van de Eerste Kamer om 

zich te buigen over wetsvoorstellen die aangenomen zijn door de Tweede Kamer.  

 

De taak van de Tweede Kamer is voornamelijk het controleren van de regering, met name het 

door de regering gevoerde beleid. Ten tweede is het ook de taak van de Tweede Kamer om te 

participeren in het wetgevingsproces.  

 

Onderwerp 4: Ministeriële verantwoordelijkheid 

 

Voordat in onderwerp 5 de vertrouwensregel tussen regering en Tweede Kamer zal worden 

uitgewerkt is het belangrijk om de ministeriële verantwoordelijkheid uit te werken. De 

vertrouwensregel en de ministeriële verantwoordelijkheid verhouden zich namelijk op een 

bepaalde manier tot elkaar. Het is belangrijk om te weten dat de vertrouwensregel het 

instrument is om de ministeriële verantwoordelijkheid kracht bij te zetten. Aan de andere kant 

is de verantwoordelijkheid ook een bestaansreden voor de vertrouwensregel. Indien er geen 

verantwoordelijk bestond zou er ook geen vertrouwensregel kunnen bestaan. Aan de andere 

kant, zonder de (ongeschreven) vertrouwensregel zou de ministeriële verantwoordelijkheid in 

de praktijk niet zo relevant zijn als het is. Met de vertrouwensregel kan het parlement ministers 

sanctioneren.  

 

4.1 Soorten verantwoordelijkheid 

De ministeriële verantwoordelijkheid valt uiteen in drie categorieën. Dit onderscheid kan kort 

worden besproken omdat het niet enorm belangrijk is.  

 

a. Civielrechtelijke verantwoordelijkheid.  

Wanneer een minister als bestuursorgaan van de rechtspersoon de Staat onrechtmatig 

handelt tegen een burger dan kan deze burger een vordering uit hoofde van 

onrechtmatige daad instellen tegen de Staat. Deze verantwoordelijkheid speelt om die 

reden tussen burger en staat.  

 

b. Strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid.  

Het initiatief van strafrechtelijke vervolging van een minister ligt bij de regering en de 

Tweede Kamer (art. 119 Gw).  
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c. Politieke ministeriële verantwoordelijkheid. 

Op deze vorm van ministeriële verantwoordelijkheid ligt bij dit vak het zwaartepunt. 

Deze vorm is verreweg de belangrijkste.  

 

4.2 Politieke ministeriële verantwoordelijkheid 

De minister is politiek bezien verantwoordelijk (t.o.v. de Tweede Kamer) voor: 

- Zijn eigen doen en laten: 

o als lid van de regering; 

o als lid van de ministerraad; 

o als lid van de Raad van Ministers van de Europese Unie. 

- Het gebruiken of niet-gebruiken van zijn bevoegdheden.  

- Het houden van toezicht op: 

o besluiten van lagere publiekrechtelijke lichamen; 

o de wijze waarop het buitenlands beleid wordt gevoerd (art. 90 Gw).  

o de besteding van begrotingsgelden en het verrichten van privaatrechtelijke 

rechtshandelingen en feitelijke handelingen.  

- Ondergeschikte ambtenaren (art. 44 lid 1 Gw).  

o Let op, als het gaat om verantwoordelijkheid ten aanzien van een 

staatssecretaris is er wel iets bijzonders aan de hand. De staatssecretaris is 

namelijk, afgeleid van de verantwoordelijkheid van de minister ook zelfstandig 

verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten.  

- Voor het handelen van het onschendbare staatshoofd (art. 42 lid 2 Gw).  

o Hierbij moet het privé handelen van het staatshoofd worden inbegrepen. In 

Nederland betreft dit de Koning.  

 

De minister is op politiek vlak voor een boel dingen verantwoordelijk. Uit deze 

verantwoordelijkheid vloeien ook plichten voor de minister voort. Deze plichten hebben 

voornamelijk te maken met de controle die ten aanzien van zijn verantwoordelijkheid gevoerd 

wordt.  

De belangrijkste plichten zijn opgenomen in art. 68 en 69 Gw, hierin staat geregeld dat:  

- de minister gehoor moet geven aan een uitnodiging om in de Kamer te verschijnen (art. 

69 Gw).  

- de minister inlichtingen moet geven aan de Staten-Generaal wanneer dit van hem 

verlangd wordt (art. 68 Gw). De minister dient op grond hiervan alle inlichtingen te 

geven die door de Kamers verlangd worden. Er zijn twee uitzonderingen op de 

inlichtingenplicht, op grond waarvan de minister zich kan verschonen:  

o De minister kan zich beroepen op het ‘belang van de Staat’, om zich op deze 

manier te ontzien van de inlichtingenplicht. De minister mag zelf inschatten of 

de te leveren inlichtingen in strijd zouden zijn met het belang van de Staat.  

o De minister kan zich beroepen op het geheim van de Kroon.  

 

Vindplaats: Beginselen van de democratische rechtsstaat, p. 254-255 
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Onderwerp 5: Vertrouwensregel 

 

De ministeriële verantwoordelijkheid kan kracht worden bijgezet door het parlement met 

behulp van de vertrouwensregel. Door het vertrouwen in een minister (of de gehele regering) 

op te zeggen kan het parlement druk uitoefenen en de minister bewegen (of ‘dwingen’) om af 

te treden. Bijzonder aan de vertrouwensregel is dat deze ongeschreven is. De vertrouwensregel 

tussen parlement en ministers is niet wettelijk vastgelegd. Een kleine kanttekening bij dit 

laatste: de vertrouwensregel geldt ook tussen gemeenteraad en het college van B&W, 

overheidsorganen op decentraal niveau. Deze vertrouwensregel is op gemeentelijk niveau 

echter wel wettelijk vastgelegd (art. 49 gemeentewet). 

 

5.1 Ontstaansgeschiedenis vertrouwensregel 

Als startpunt beginnen we in 1848, als in de wet geregeld wordt dat ministers verantwoordelijk 

zijn voor al het handelen en nalaten van de Koning. Dit manifesteerde zich in het wetsartikel 

waarin werd bepaald: “De Koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk” (zie art. 

42 Gw). Dit wetsartikel kan overigens niet worden gezien als een codificatie van de 

vertrouwensregel, zoals eerder gezegd is deze ongeschreven.  

 

In 1839 zagen de ministers van Financiën en Koloniën in de verwerping van de gemaakte 

begroting door de Tweede Kamer aanleiding om hun ontslag in te dienen. Zonder vertrouwen 

van de volksvertegenwoordiging konden de ministers niet functioneren.  

 

In de tijd hierna zijn er twee kwesties belangrijk voor de ontwikkeling van de vertrouwensregel.  

Als eerste de Kwestie-Mijer 1866. Minister Mijer ontwierp koloniaal beleid en liet zich 

benoemen tot Gouverneur-Generaal van Indië. Hierin werd hij gesteund door de Koning.  

- Het beleid werd door de Tweede Kamer in een motie afgekeurd (aanval van de S-G op 

de regering).  

- Als reactie hierop werd de Kamer ontbonden door het kabinet met steun van de Koning 

(aanval van regering op de S-G). Na het ontbinden van de Kamer werden nieuwe 

verkiezingen gehouden waarin de regering nog net voldoende steun kreeg van het volk.  

Er was hiermee dus nog niks specifieks gebeurd in het kader van de vertrouwensregel, maar er 

was met deze kwestie wel druk komen te staan op de verhouding tussen parlement en kabinet.  

 

Hierna volgde de Luxemburg-kwestie 1868. Er bestond een personele unie met Luxemburg op 

dat moment. Willem III wilde Luxemburg verkopen aan Frankrijk maar zag daar onder druk 

gezet door Otto van Bismarck vanaf. De Tweede Kamer was niet te spreken over de gang van 

zaken en vond dat Nederland hierdoor in oorlogsgevaar was gebracht. De Tweede Kamer gaf 

blijk van het ongenoegen door de begroting van Buitenlandse zaken te verwerpen. De Ministers 

boden als reactie hierop hun ontslag aan, maar de Koning weigerde dit ontslag te verlenen en 

ontbond wederom de Tweede Kamer. Bij nieuwe verkiezingen ontstond echter een 

samenstelling in de Tweede Kamer waarin de meerderheid de regering nog steeds niet steunde. 

De nieuwe samenstelling verwierp daarom opnieuw de begroting. De ministers boden opnieuw 

hun ontslag aan, dit keer werd het aangenomen.  
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Sinds deze kwestie wordt door de Koning en Ministers niet meer geprobeerd om een gebrek 

aan vertrouwen tegen te gaan door de Kamer te ontbinden.  

 

Vindplaats: Beginselen van de democratische rechtsstaat, p. 247-249 

5.2 Functie  

Uit de ontstaansgeschiedenis blijkt dat de functie van de vertrouwensregel controle is. De 

regering wordt doormiddel van de vertrouwensregel gecontroleerd door het parlement. Omdat 

sinds de Luxemburg-kwestie de regering niet meer mag reageren op een gebrek aan vertrouwen 

door de Kamer te ontbinden, is het regeringsbeleid aan banden gelegd door de 

vertrouwensregel. De regering moet zich erbij neerleggen als het parlement geen vertrouwen 

meer heeft in de regering.  

 

5.3 Werking 

De vertrouwensregel is in Nederland negatief geformuleerd. Dit wil zeggen dat een minister 

pas hoeft op te stappen wanneer blijkt dat het vertrouwen uit de kamer ontbreekt. Een 

voorgaande toezegging van vertrouwen (positief stelsel) is niet nodig.  

De vertrouwensregel geldt in de relatie Tweede-Kamer – Regering. In het bestaan van de 

vertrouwensregel zit een bevoegdheid van de Tweede Kamer verpakt. Dit brengt in de praktijk 

met zich dat de vertrouwensregel zal gaan werken wanneer een meerderheid van de Kamer dit 

wil zien gebeuren. Als één enkel kamerlid geen vertrouwen meer heeft in een minister zal dit 

weinig schade aanrichten.  

 

Over het bestaan van de vertrouwensregel in de relatie Eerste Kamer – regering bestaat 

discussie. Gezegd kan worden dat de vertrouwensregel in deze relatie minder sterk geldt dan in  

de Tweede Kamer. Soms zien ministers in het ontbreken van vertrouwen in de Eerste Kamer 

een reden om op te stappen.  

 

Wanneer het gebrek in één individueel bewindslied (lees: minister) wordt opgezegd, dan zal hij 

zijn ontslag aanbieden aan de Koning. De Koning zal in de regel dit ontslag onmiddellijk 

verlenen, met als gevolg dat er een nieuwe minister moet worden aangesteld voor een bepaalde 

portefeuille.  

Het kan ook voorkomen dat het gehele kabinet ontslag aanbiedt aan de koning. In dat geval kan 

ontslag niet onmiddellijk worden verleend; er is immers nog geen nieuw kabinet. Twee situaties 

kunnen zich dan voordoen:  

1) De Tweede Kamer wordt ontbonden om verkiezingen mogelijk te maken, het streven 

bij deze verkiezingen zal zijn om een kabinet te formeren dat kan rekenen op de steun 

van de Tweede Kamer (art. 64 Gw).  

2) Er kan ook zonder ontbinden en verkiezingen een kabinet worden geformeerd dat steunt 

op een meerderheid van het op dat moment bestaande parlement.  

 

Vindplaats: Beginselen van de democratische rechtsstaat, p. 247-252. 
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Onderwerp 6: Politieke begrippen 

 

Een drietal politieke begrippen wordt nog nader uitgewerkt. Het is belangrijk om bekend te zijn 

met de betekenis van deze begrippen. Het gaat om coalitievorming, regeerakkoord en 

kabinetsformatie. We bespreken de drie begrippen één voor één.  

 

6.1 Coalitievorming 

Zoals men waarschijnlijk weet is het Nederlandse politieke veld verdeeld over verschillende 

politieke partijen. Op de leden van elk van deze partijen kan worden gestemd, met als gevolg 

dat de uiteindelijke 150 zetels in de Tweede Kamer verdeeld worden over verschillende 

partijen. Vanuit de leden van de Tweede Kamer wordt een kabinet gevormd, maar het is zeer 

belangrijk dat dit kabinet het vertrouwen krijgt van een meerderheid van de Kamer. Het komt 

nooit voor dat één partij op zichzelf een meerderheid heeft in de Tweede Kamer, met als gevolg 

dat er moet worden samengewerkt om een meerderheid te vormen. Coalitievorming is niets 

meer dan het vormen van samenwerkingen tussen partijen om op deze manier een meerderheid 

te verkrijgen.  

 

Voorbeeld 

Er zijn verkiezingen gehouden. Partij A heeft 20 zetels, Partij B 50 zetels en partij C 30 zetels. 

De overige 50 zetels zijn vergeven aan partij D, waar niemand mee samen wil werken. Wat er 

dan zal gebeuren is dat er een coalitie (samenwerking) zal ontstaan tussen partijen B en C, mits 

zij het gevoel hebben samen overeenstemming te kunnen bereiken over het te voeren beleid. B 

en C hebben samen 80 zetels, en dus een meerderheid. Een coalitie bestaande uit partij A en B 

zal geen meerderheid behalen, vandaar dat deze coalitie in de praktijk niet gevormd zou worden.  

 

6.2 Kabinetsformatie 

Het vormen van een nieuw kabinet gebeurt na elke verkiezingen. Dit kan soms erg lang duren 

omdat het veel tijd kost voordat de grootste partijen er onderling uit zijn wie met wie wil 

samenwerken en onder welke voorwaarden deze samenwerking zal verlopen. Bij de 

kabinetsformatie is er een rol weggelegd voor de verkenner, de formateur en de informateur. 

- De verkenner kan worden aangesteld voordat er onderhandeld wordt over 

coalitiemogelijkheden. De verkenner heeft als taak om deze mogelijkheden te 

onderzoeken. Hij peilt hiervoor bij de fractievoorzitters hoe zij de formatie voor zich 

zien.  

- De informateur heeft een vergelijkbare rol als de verkenner. De informateur doet een 

verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om een meerderheidskabinet te vormen. 

De informateur doet in tegenstelling tot de verkenner meer gericht onderzoek naar een 

bepaalde coalitie. De informateur kan in zijn taak niet falen, de taak moet worden gezien 

als een voorbereidende taak op het werk van de formateur.  

- De formateur heeft als taak om heel gericht te werken aan de samenstelling van een 

kabinet met een bepaalde politieke kleur en om de bewindslieden (ministers) aan te 

dragen. Na een geslaagde formatiepoging houdt de formateur een constituerende 

vergadering. Dat is een vergadering met de kandidaat-ministers waarin zij zich jegens 

elkaar binden aan de inhoud van het regeerakkoord dat de fractievoorzitters hebben 
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gesloten. Doorgaans zal de beoogde minister-president de taak van formateur op zich 

nemen, maar dat hoeft niet. De formateur doet na de constituerende vergadering verslag 

aan de Koning omdat alle leden van het kabinet benoemd moeten worden door de 

koning, met contraseign van de nieuwe Minister-President (art. 48 Gw).  

 

De kabinetsformatie is geslaagd als er een kabinet ontstaat dat gesteund wordt door een 

meerderheid van de Tweede Kamer.  

 

Vindplaats: Beginselen van de democratische rechtsstaat, p. 239-241. 

6.3 Regeerakkoord 

Wanneer er een regering wordt gevormd vanuit de politieke partijen die een meerderheid 

kunnen vormen dan spreekt deze regering onderling af wat voor een beleid gevoerd zal worden 

in de tijd dat deze regering ‘de macht heeft’. De regering zal realistisch gezien bestaan uit leden 

van de verschillende coalitiepartijen. Het regeerakkoord heeft als functie dat de verschillende 

partijen zich verbinden om de afspraken uit te voeren.  

 

Onderwerp 7: Minimumeisen gesteld aan democratie 

 

Democratie is een breed begrip, waar in de literatuur veel over is geschreven. In de literatuur 

zijn de volgende belangrijke principes al minimumeisen van democratie erkend: 

 

a) In beginsel heeft ieder het recht via vrije en geheime verkiezingen invloed uit te oefenen 

op de samenstelling van de vertegenwoordigende colleges (actief kiesrecht)  

b) In beginsel heeft een ieder het recht om verkozen te worden als lid van de 

vertegenwoordigende colleges (passief kiesrecht).  

c) Een ieder heeft het recht om naar politieke machtsverwerving te streven. 

d) Een ieder heeft recht op politieke grondrechten.  

e) Vertegenwoordigende colleges hebben invloed op de besluitvorming doormiddel van 

beslissingsrecht vooraf en het recht op controle achteraf.  

f) Er is openbaarheid van besluitvorming 

g) In politieke besluitvorming wordt besloten met een meerderheidsregel.  

h) Rechten van minderheden worden gerespecteerd.  

 

Vindplaats: Beginselen van de democratische rechtsstaat, p. 210  


