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EINDVERSLAG 
Vastgesteld 21 september 1979 

Twee fracties - zo bleek de bijzondere commissie1 v o o r d e grondwetsher-
ziening - w i lden, gelezen de memor ie van antwoord en kennis genomen 
hebbende van de drie wi jz ig ingen in het wetsontwerp, nog nadere vragen en 
opmerkingen aan de Regering voor leggen. 

Artikel 3.2.7. (Prinsjesdag) 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met instemming kennis genomen 
van de opvatt ing dat de Koning de eerstaangewezene is om de t roonrede uit 
te spreken en dat de woorden «namens de Koning» slechts betrekking heb-
ben op verhinder ing van het staatshoofd. 

Voorts namen zij met ins temming kennis van het feit dat indien coördina-
tie van begrot ingen in EG-verband nodig is, de datum van Prinsjesdag daar-
aan kan worden aangepast, maar wel zodanig dat het een vaste jaarli jkse da-
tum zal bl i jven. 

Artikel 3.2.3, eerste en tweede lid (quorum) 

Geheel akkoord waren deze leden met het voornemen van de Regering 
het quorum te handhaven voor zowel de beraadslagingen als de besluiten. 
Ten slotte namen zij met genoegen kennis van het feit dat de Regering bij 
nota van wi jz igingen het recht van één l id der Kamers handhaaft om een 
hoofdeli jke s temming te eisen. 

Artikel 3.2.3, derde lid 

Omdat in de memor ie van antwoord duideli jk gesteld word t dat uit beide 
bepalingen blijkt dat een lid van de Staten-Generaal a lszodanig in generlei 
specifieke mandaatverhouding mag staan, achten voornoemde leden hierin 
voldoende weergegeven wat zij in het voor lopig verslag wi lden benadruk-
ken. 

Artikel 3.2.5 (positie bewindslieden) 

De leden van de C.D.A.-fractie waren er niet van overtu igd 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 beraadslagin-
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gen zou weergeven. Zij vroegen zich af waarom de Regering het advies van 
de Staatscommissie niet heeft overgenomen aangezien uit de memor ie van 
antwoord blijkt dat beide formuler ingen feiteli jk hetzelfde beogen. Het was 
deze leden bovendien niet duidel i jk waa rom het begrip raadgevende stem 
ten onrechte zou suggeren dat toch van een bepaalde vo rm van deelname 
aan de s temming sprake zou zijn. 

De Regering beantwoordt de vraag van de fractie van D'66 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, ontkennend. De fractie van D'66 ziet niet 
goed in waarom dit zou leiden tot een doorkruis ing van de polit ieke verant-
woordel i jkheid van bewindsl ieden. Deze leden hadden geenszins gezegd dat 
deze fictief is; het is echter wel een fictie te denken dat de Ministers voor al-
les in feite verantwoordel i jk kunnen zijn. Juist bij een mogel i jkheid van de 
Kamer om ambtenaren te horen, kri jgt de polit ieke verantwoordel i jkheid van 
de bewindsl ieden, voor daden van beleid meer gestalte. Over deze kwes-
ties immers hebben zij realiter beslissingen genomen, individueel dan wel 
collectief in het kabinet. 

Met het an twoord op dit verslag, zal naar de mening van de bi jzondere 
commissie de openbare behandel ing van dit wetsontwerp voldoende zijn 
voorbere id. 

De voorzitter van de commissie, 
VanTh i jn 

De griff ier van de commiss ie, 
De Beaufort 
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