Verslag
Op 20 september 2012 nam de Tweede Kamer met de stemming over de motieRutte/Samsom (Kamerstukken II 2012/3, 33410, nr. 2) het advies van verkenner
H.G.J. Kamp over om ons tot informateurs te benoemen met de opdracht “om - mede
gelet op de financieel-economische situatie en in verband daarmee de begroting voor
2013 - op zo kort mogelijke termijn de mogelijkheid te onderzoeken van een stabiel
kabinet uit VVD en PvdA, de grootste partijen en de grootste winnaars.” De waarnemend
voorzitter van de Tweede Kamer heeft ons op 21 september ontvangen ter bevestiging
van de benoeming en de opdracht. Op 26 september vond een kennismakingsgesprek
plaats met de voorzitter van de Tweede Kamer.
Ter uitvoering van de opdracht hebben wij vanaf vrijdag 21 september tot en met
29 oktober, met uitzondering van de weekeinden, vrijwel dagelijks besprekingen gevoerd
met de voorzitters van de fracties van VVD en PvdA, elk telkens vergezeld van hetzelfde
lid van hun onderscheiden fracties, de heren S.A. Blok en J.R.V.A. Dijsselbloem. De
eerste bespreking, op vrijdag 21 september, stond vooral in het teken van de ordening van
de werkzaamheden, met inbegrip van afspraken over het informatiedossier conform de
inbreng van de verkenner in het debat op 20 september naar aanleiding van de motiePechtold (Kamerstukken II 2012/3, 33140, nr. 4). De tweede bijeenkomst op maandag
24 september richtte zich op de financieel-economische situatie. Hierbij hebben de
minister van Financiën, de president van de Nederlandsche Bank, de directeur van het
Centraal Planbureau en de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën
mondeling informatie verstrekt. Na deze bijeenkomst zijn de besprekingen begonnen
over de verschillende onderwerpen die van belang zijn voor de totstandkoming van een
regeerakkoord.
Hierbij hebben wij op verzoek van de beide fractievoorzitters en in aansluiting bij onze
opdracht, de besprekingen met voorrang gericht op de voorbereiding van de begroting
voor 2013. Hiertoe nam de minister van Financiën op maandag 1 oktober deel aan een
bijeenkomst met de fractievoorzitters met het oog op de voorbereiding van de algemene
financiële beschouwingen. Over de uitkomst van deze besprekingen die heeft geleid tot
gezamenlijke conclusies van de fractievoorzitters, hebben wij u vervolgens schriftelijk
ingelicht. Tevens hebben wij u de hierover tijdens de regeling van werkzaamheden
gevraagde aanvullende informatie gezonden. Op dinsdag 2 oktober vond een debat in de
Tweede Kamer plaats over de begroting voor 2013 waarvoor wij zijn uitgenodigd en
waarin wij inlichtingen hebben verstrekt. Vrijdag 5 oktober hebben wij, na de
gezamenlijke conclusies die de voorzitter van de Tweede Kamer en wij op 26 september
jl. trokken, een bezoek aan H.M. de Koningin gebracht.
Ter voorbereiding van de besprekingen hebben de fractievoorzitters en de leden van hun
fracties die hen vergezelden voorstellen gedaan ten aanzien van de verschillende
onderwerpen waarbij zij over en weer rekening hielden met de standpunten en
aangelegen onderwerpen van beide fracties vanuit het gezamenlijke uitgangspunt
Nederland sterker uit de crisis te laten komen. Wij hebben de besprekingen mede
voorbereid door het stellen van vragen aan bewindspersonen door tussenkomst van de

minister-president en het voeren van gesprekken met deskundigen en vertegenwoordigers
van verschillende organisaties, onder wie de beide voorzitters van de Stichting van de
Arbeid, de voorzitters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het
Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen, de president van de Algemene
Rekenkamer, de voorzitter van de commissie inkomstenbelasting en toeslagen, de
voorzitter van de commissie inkomens medisch specialisten en de commandant der
strijdkrachten. Het gesprek met laatstgenoemde – die in het buitenland verbleef – vond
telefonisch plaats.
Na afronding van de onder ons voorzitterschap gevoerde besprekingen over de inhoud
van het akkoord en na doorrekening van de resultaten hiervan door het Centraal
Planbureau, is op maandag 29 oktober aan de fracties van VVD en PvdA een conceptregeerakkoord voorgelegd. De voorzitters van de beide fracties hebben dezelfde dag
onder ons voorzitterschap de wijzigingsvoorstellen van de twee fracties besproken en
verwerkt in het akkoord. Beide fractievoorzitters hebben ons vervolgens geïnformeerd
dat zij namens hun fracties instemden met het akkoord.
De departementale benaming en indeling alsmede de verdeling van posten tussen
bewindspersonen van VVD en PvdA zijn eveneens onderwerp van bespreking geweest.
De fractievoorzitters zijn het eens geworden over wijziging van de naam van het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het ministerie krijgt de
naam Economische Zaken.
Wat de departementale indeling betreft, zijn beide fractievoorzitters het eens geworden
over de volgende herindelingen. Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties gaan immigratie en asiel naar het ministerie van Veiligheid en Justitie
en integratie en inburgering naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Van het ministerie van Financiën gaat het rijksvastgoed naar het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie gaat buitenlandse handel naar het ministerie van Buitenlandse
Zaken.
De fractievoorzitters van VVD en PvdA bereikten ten aanzien van de samenstelling van
het kabinet overeenstemming over een kabinet uit VVD en PvdA van twintig
bewindspersonen, tien van VVD-huize en tien van PvdA-huize. Het beoogde kabinet telt
hierbij dertien ministers, onder wie de minister-president en twee ministers zonder
portefeuille, en zeven staatssecretarissen. De tussen beide fractievoorzitters bereikte
overeenstemming betreft een kabinet met de volgende indeling en samenstelling:
De minister-president, minister van Algemene Zaken (VVD)
De minister van Buitenlandse Zaken (PvdA)
De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (PvdA), op
Buitenlandse Zaken
De minister van Veiligheid en Justitie (VVD)
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VVD)
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (PvdA)
De minister voor Wonen en Rijksdienst (VVD), op Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (PvdA)
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VVD)
De minister van Financiën (PvdA)
De staatssecretaris van Financiën (VVD)
De minister van Defensie (VVD)
De minister van Infrastructuur en Milieu (VVD)
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (PvdA)
De minister van Economische Zaken (VVD)
De staatssecretaris van Economische Zaken (PvdA)
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (PvdA)
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (PvdA)
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VVD)
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (PvdA).
De voorzitter van de VVD-fractie en de voorzitter van de PvdA-fractie hebben op
maandag 29 oktober ingestemd met dit verslag. Hiermee hebben de beide
fractievoorzitters tevens geconcludeerd dat op basis van het bijgevoegde akkoord kan
worden overgegaan tot de formatie van een stabiel kabinet uit VVD en PvdA en dat
hiertoe een formateur van VVD-huize kan worden aangewezen. De voorzitter van de
VVD-fractie is bereid een opdracht tot formatie in beraad te nemen en hierover verslag
uit te brengen.
Op grond van deze bevindingen adviseren wij de heer M. Rutte aan te wijzen als
formateur en hem te belasten met de vorming van een kabinet bestaande uit VVD en
PvdA met inachtneming van art. 43 van de Grondwet waartoe hij tijdig H.M. de
Koningin informeert.
Met de aanbieding aan u van dit verslag met bijlagen beschouwen wij onze
werkzaamheden als informateurs als beëindigd. Wij danken u, de voorzitters van de
fracties van VVD en PvdA en de twee fractieleden die hen vergezelden voor het in ons
gestelde vertrouwen. Gaarne zijn wij bereid een debat over dit verslag bij te wonen en de
leden van de Tweede Kamer dan desgevraagd inlichtingen te verstrekken.
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