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Het verheugt ons, dat de leden van de CD.A- f rac t ie ten aanzien van vele 
punten instemden met de inhoud van de memor ie van antwoord op het 
voor lopig verslag inzake het onderhavige wetsontwerp. 

Inzake artikel 3.2.5, eerste l id, merkten zij op er niet van overtu igd te zijn dat 
de door hen voorgestelde toevoeging «en hebben daarin een raadgevende 
stem» niet beter de inhoud van het aandeel van de bewindsl ieden aan de be-
raadslagingen zou weergeven. Zij vroegen zich daarbij af waarom de Rege-
ring het advies van de staatscommissie niet heeft overgenomen aangezien 
uit de memorie van antwoord zou bli jken dat beide formuler ingen feiteli jk 
hetzelfde beogen. Het was deze leden bovendien niet duideli jk waarom het 
begrip raadgevende stem ten onrechte zou suggereren dat toch van een be-
paalde vorm van deelname aan de s temming sprake zou zijn. 

Blijkens het voor lopig verslag achtten de leden van de C.D.A.-fractie het 
gewenst aan de voorgestelde bepal ing toe te voegen: «en hebben daarin 
een raadgevende stem». Zij beoogden dus niet een vol ledige aansluit ing bij 
het advies van de staatscommissie, dat voor de Ministers en Staatssecreta-
rissen niet de deelneming aan de beraadslaging vermeldt doch uitslui tend 
het hebben van een raadgevende stem. Wi j bl i jven de voorkeur geven aan 
de voorgestelde fo rmuler ing , het kunnen deelnemen aan de beraadslaging. 
Dit omvat uiteraard ook de bevoegdheid een raadgevende stem uit te bren-
gen en die bevoegdheid behoeft bij de door ons gekozen redactie dus niet 
afzonderli jk te worden vermeld. Daarbij geeft naar ons oordeel die redactie 
de feiteli jke gang van zaken beter weer dan in het voorstel van de staatscom-
missie het geval was. Zou de bevoegdheid een raadgevende stem u i t te 
brengen wel speciaal worden genoemd, dan zou bovendien de onjuiste in-
druk kunnen worden gewekt, dat de Ministers en Staatssecretarissen aan de 
stemmingen zouden kunnen deelnemen, zij het dat hun stemmen voor de 
bepaling van de uitslag van de s temming niet zouden meetellen. 

De leden van de fractie van D'66 stelden nogmaals de vraag of het niet ge-
wenst is om in de Grondwet de mogel i jkheid van het geven van inl icht ingen 
door ambtenaren op te nemen. Naar hun mening zou dit niet leiden tot een 
doorkruis ing van de polit ieke verantwoordel i jkheid van bewindsl ieden, die 
hierdoor naar hun oordeel voor daden van beleid meer gestalte zou kri jgen. 
Want daarover hebben zij realiter beslissingen genomen individueel dan wel 
collectief in het kabinet. 
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Wij merken hiertegenover op, dat de voorgestelde bepaling de mogelijk-
heid van het geven van inlichtingen door ambtenaren aan de Kamers niet 
uitsluit. Evenwel brengt de verantwoordelijkheid van de bewindslieden met 
zich, dat ambtenaren daartoe slechts met toestemming van hun bewinds-
man mogen overgaan. Niet de ambtenaren doch de bewindslieden hebben 
immers de politieke verantwoordelijkheid jegens de Kamers, ook voor het 
handelen van de onder hen ressorterende ambtenaren. Die verantwoorde-
lijkheid kan tot belangrijke politieke consequenties voor de bewindslieden 
leiden. Daarom achten wij het nodig dat de contacten van de Kamers met 
ambtenaren in beginsel via de betrokken Ministers en Staatssecretarissen 
blijven lopen. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 
A. A. M. van Agt 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
H. Wiegel 
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