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Woord vooraf 
 
In november 2012 trad het tweede kabinet-Rutte aan. Het eerste 
kabinet waaraan premier Mark Rutte leiding gaf, berustte op een 
coalitie van VVD en CDA, en werd op een aantal beleidsterreinen 
(immigratie, asielzaken, veiligheid en ouderenzorg) gedoogd door 
de PVV. Dit kabinet ging in oktober 2010 van start. Stabiel was het 
niet: voor de onderwerpen waarover geen afspraken met de PVV 
waren gemaakt, moest het in de Tweede Kamer naar 
meerderheden zoeken. Bovendien kwamen VVD, CDA en PVV in 
de Eerste Kamer gedrieën niet tot een meerderheid, waardoor de 
coalitie afhankelijk was van de steun van met name de SGP. Ruttes 
eerste kabinet kwam in april 2012 ten val nadat PVV-leider Geert 
Wilders zijn gedoogsteun had ingetrokken – het had het anderhalf 
jaar volgehouden. 
 
Nadat deze poging over rechts was gestrand, ging Rutte na de 
Tweede Kamerverkiezingen van september 2012 met de PvdA in 
zee. Ook dit kabinet is geen toonbeeld van stabiliteit, want het 
ontbeert een meerderheid in de Eerste Kamer. Niettemin is het 
tweede kabinet-Rutte in zittingsduur inmiddels verder gekomen 
dan zijn voorganger. Via akkoorden met in het bijzonder drie 
‘constructieve’ oppositiepartijen ( D66, ChristenUnie en SGP, als 
‘C3’ aangeduid) weet het zich staande te houden en zijn 
programma uit te voeren – zelfs in die mate, dat het kabinet 
recentelijk het verwijt krijgt te zijn ‘uitgeregeerd’.  
 
Het is nu bijna twee jaar geleden dat Rutte II werd beëdigd. Voor 
het Montesquieu Instituut vormt deze tweede verjaardag van het 
kabinet (op 5 november 2014, om precies te zijn) een goede 
aanleiding om te analyseren wat het kabinet tot nu toe tot stand 
heeft gebracht en op welke wijze het dat voor elkaar heeft 
gekregen, gezien de minderheid van de coalitie in de Eerste Kamer. 
In deze bundel laat een aantal auteurs die verbonden zijn aan het 
Montesquieu Instituut hierover zijn licht schijnen.  
 
Deze beschouwingen verschijnen onder de titel ‘Halverwege?’ 
Vanzelfsprekend zal het nog moeten blijken of het kabinet zijn 
termijn volmaakt. De Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015 
zijn voor het voortbestaan van de coalitie van groot belang: gezien 
het grote verlies van de PvdA in de opiniepeilingen is het goed 
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mogelijk dat het aantal zetels van de regeringspartijen na de Eerste 
Kamerverkiezingen in mei 2015 dusdanig is afgenomen dat zelfs 
de steun van de C3 niet meer toereikend is voor een meerderheid 
in de senaat. Regeren wordt dan wel erg moeilijk.  
 
Is het dus nog maar de vraag of het kabinet gezien dit weinig 
rooskleurige electorale vooruitzicht in november 2014 wel 
halverwege zijn zittingstermijn is, het is daarentegen zeker dat dit 
in formele zin niet helemaal het geval is. De volgende reguliere 
Tweede Kamerverkiezingen staan als gevolg van bepalingen in de 
kieswet voor 15 maart 2017 gepland, waardoor de officiële 
zittingstermijn van Rutte II enkele maanden langer uitvalt dan 
normaal het geval is. Die paar maanden verwaarlozen we hier; er is 
voor gekozen deze bundel aan de vooravond van het tweejarig 
bestaan van het kabinet te presenteren. 
 
Tot slot wil ik alle auteurs danken voor hun bijdrage aan deze 
bundel. Speciale dank gaat uit naar Simon Otjes, voor zijn 
inhoudelijke commentaar op alle teksten, en naar Careljan 
Rotteveel Mansveld, voor zijn assistentie bij de eindredactie. 
 
Gerrit Voerman 
 
Groningen, 18 oktober 2014 


