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Den Haag, 28 september 2021

Geachte ,
Op 7 september jl. heb ik bij motie van de Tweede Kamer de opdracht ontvangen om
uitvoering te geven aan het advies, zoals verwoord in het verslag van informateur Hamer, en daarbij rekening te
houden met de in het verslag geschetste overwegingen.

Het advies zoals verwoord in het verslag van informateur Hamer van 2 september jl., luidt
om een informateur van VVD-huize (de grootste partij) aan te wijzen die, met inachtneming van dit verslag,
coalitieonderhandelingen gaat begeleiden waarbij het op dit moment voor de hand ligt deze te richten op het
vormen van een minderheidscoalitie uit een nader te bepalen combinatie van VVD, D66 en CDA, waarbij deze
minderheidscoalitie een constructieve en vruchtbare samenwerking moet zoeken met de Staten-Generaal.

Daarom heb ik als eerste stap verkend of en zo ja, in hoeverre er sprake kan zijn van vruchtbare
samenwerking tussen de drie in de motie genoemde partijen VVD, D66 en CDA, zonder dat daarmee
al een combinatie uit deze partijen bepaald werd. Deze verkenning vond plaats in landgoed De
Zwaluwenberg op zaterdag 18 en zondag 19 september jl. en is vervolgd op 27 september jl.
Het verslag van informateur Hamer maakt zeer helder dat alle mogelijkheden tot het vinden van een
traditionele meerderheidscoalitie op dit moment zijn uitgeput. De besprekingen op 18, 19 en
27 september hebben tot de conclusie geleid dat het in deze fase ook niet mogelijk blijkt om tot een
traditionele minderheidscoalitie te komen. Tegelijkertijd constateert informateur Hamer dat er
inhoudelijk voldoende aanknopingspunten binnen het brede midden lijken te zijn, en heeft de
Tweede Kamer zowel in de opdracht aan informateur Tjeenk Willink als in de opdrachten aan
informateur Hamer de inhoud steeds centraal gesteld.
De uitvoering van mijn opdracht is bemoeilijkt, maar niet afgerond. Immers, naast traditionele
vormen van combinaties waarop een kabinet berust, bestaan er ook andere vormen van
samenwerking en samenstelling, waaronder extra-parlementair. Ons land heeft met grote urgentie
een nieuw kabinet nodig en, gelet op het tijdsverloop sinds de verkiezingen op 17 maart jl., is nu echt
het moment aangebroken dat de fracties van alle partijen uit het brede en constructieve midden
daartoe hun verantwoordelijkheid moeten nemen.
Ik doe daarom een beroep op u en nodig u uit, om samen met de fractievoorzitters van D66, CDA,
PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en fractie den Haan in gesprek te gaan over de bereidheid,
mogelijkheden en vormen van constructieve samenwerking die ertoe zouden kunnen leiden dat op
zo kort mogelijke termijn een nieuw kabinet gevormd kan worden door het starten van inhoudelijke
coalitieonderhandelingen.

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 september in het Logement te Den Haag vanaf
11.30u.
Graag ontvang ik per omgaande (schriftelijk of via e-mail) uw reactie op deze uitnodiging.
met vriendelijke groet,

J.W. Remkes,
Informateur

