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Met genoegen concluderen wi j uit het voor lop ig verslag dat de daarin ge-
noemde fracties laten bli jken positief te staan tegenover de wensel i jkheid in 
de Grondwet een algemene bepaling inzake de openbaarheid van bestuur 
op te nemen. 

Van de zijde van de C.D.A.-f ractie word t de vraag gesteld hoe de Regering 
staat tegenover opneming in het voorgestelde artikel van een bepal ing, die 
tot ui tdrukking brengt eeTi slechts ten opzichte van de overheid geldend 
recht om informat ie te garen, te ontvangen en door te geven. Zij refereren 
daarbij aan de eerdere discussies over deze problematiek zowel bij wets-
ontwerp 13872 als bij wetsontwerp 13418. Wi j menen deze suggestie n ie t te 
moeten volgen. Nog afgezien van het feit dat een bepaling die een dergeli jk 
recht inhoudt systematisch niet passend zou zijn in het hoofdstuk Wetgev ing 
en bestuur, zijn w i j van oordeel dat aan het hierbedoelde recht betrekkelijk 
wein ig zelfstandige betekenis zou toekomen. Een belangri jk deel van het ge-
noemde recht, in het bijzonder het recht informat ie die van de overheid af-
komstig is te mogen doorgeven, ligt reeds besloten in de nieuwe grondwet-
telijke bepaling over de vr i jheid van meningsui t ing (artikel 1.7). Wat het ga-
ren en ontvangen van informat ie van de overheid betreft, zou het recht - dat 
niet anders dan zeer algemeen geformuleerd zou kunnen worden - op zich 
zelf nog niet de verpl icht ing voor de overheid meebrengen om de informat ie 
die in concreto word t gevraagd te verschaffen. Het opnemen van een zoda-
nig, in zeer algemene termen gesteld, recht in de Grondwet zou onjuiste ver-
wacht ingen wekken. 

Artikel 5.2.11 ver t rouwt de ui twerking van de bepaling toe aan de wet . In 
het bijzonder moet hierbij worden gedacht aan de Wet openbaarheid van 
bestuur. Een verpl icht ing als vorenbedoeld, om de informat ie die in concre-
to word t gevraagd te verschaffen, kan wel worden afgeleid uit de voorge-
stelde grondwetsbepal ing inzake de openbaar van bestuur, gelezen in sa-
menhang met de Wet openbaarheid van bestuur. Wi j menen dat een bepa-
l ing als door de C.D.A.-fractie gesuggereerd geen wezenli jke toevoeging zou 
betekenen aan de nieuwe grondwetsart ikelen 1.7 en 5.2.11. 

De leden van de V.V.D.-fractie en de leden van de D'66-fractie geven de 
voorkeur aan de redactie van de staatscommissie, waar deze spreekt over 
openbaarheid «volgens» regels bij de wet te stel len, boven het woo rd «inge-
volge» in het regeringsvoorstel. De P.v.d.A.-fractie toont zich verbaasd over 
de betekenis van de vervanging van het woord «volgens». 

Tweede kamer, zitt ing 1978-1979,14348, nr. 7 1 



In de memor ie van toel icht ing is desti jds uiteengezet, dat gekozen werd 
voor het woord «ingevolge» om weer te geven dat eerst in en door wettel i jke 
regels een verpl icht ing tot het betrachten van openbaarheid in het leven 
word t geroepen en daaraan gestalte word t gegeven. Elders in de voorgestel-
de nieuwe grondwetsbepal ingen, zo antwoorden wi j op een vraag van de le-
den van de P.v.d.A.-fractie, komt het woo rd «ingevolge» niet voor. Wi j stern-
men in met de gedachte, dat in het grondwetsart ikel sterker het beginsel van 
de openbaarheid van bestuur tot ui tdrukking dient te worden gebracht. 
Dit kan geschieden door - in navolging van de redactie van de staatscom-
missie - in artikel 5.2.11 te bepalen dat de overheid bij de ui tvoer ing van 
haar taak openbaarheid betracht volgens regels bij de wet te stellen. De tekst 
van het voorgestelde artikel is bij b i jgevoegde nota van wi jz ig ing dienover-
eenkomst ig gewi jz igd. Wel achten wi j het dienstig hierbij te benadrukken dat 
de verpl icht ing tot openbaarheid van bestuur eerst door een wettel i jke rege-
l ing gestalte verkri jgt. Een zodanige verpl icht ing vereist een veel genuan-
ceerder regeling dan in een beknopt grondwetsart ikel mogel i jk is. Uitgaande 
van het beginsel van de openbaarheid dient de wetgever nader uit te werken 
de wijze waarop en de overheidsorganen waarvoor de verpl icht ing zal gelden 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen verder ophelder ing over de clausu-
le «bij de ui tvoering van haar taak». Onder verwi jz ing naar hetgeen w i j hier-
onder stellen met betrekking tot de openbaarheid van rechtspraak, menen 
w i j dat in de bedoelde zinsnede niet een beperking moet worden gelezen in 
deze zin, dat een onderscheid gemaakt word t tussen de verschi l lende taken 
van de overheid. De voorgestelde bepal ing geeft aan dat de overheid in het 
a lgemeen, bij de uitoefening van haar verschi l lende taken, openbaarheid je-
gens de betrokkenen dient te betrachten. 

Van de zijde van de fractie van D'66 is de vraag gesteld waarom uitslui tend 
gesproken word t over de wensel i jkheid een bepaling op te nemen inzake de 
openbaarheid van bestuur en niet tevens over een mogel i jke bepal ing inzake 
de openbaarheid van rechtspraak. Het an twoord op deze vraag moet luiden 
dat een regeling betreffende het vraagstuk van de openbaarheid van recht-
spraak hier minder passend is. Het voorgestelde artikel 5.2.11 is opgenomen 
in het hoofdstuk Wetgeving en bestuur. Dit voorgestelde artikel zal niet de 
enige bepal ing in de Grondwet zijn die handelt over openbaarheid. In de me-
morie van toel icht ing is reeds gewezen op het grondwettel i jk voorschri f t 
over de openbaarheid van adviezen van de in hoofdstuk 4 van de nieuwe 
Grondwet bedoelde vaste colleges van advies in zaken van wetgev ing en be-
stuur van het Rijk. Ook is gewezen op de openbaarheid van de vergade-
ringen der ver tegenwoordigende l ichamen. 

In het thans nog in bewerking zijnde hoofdstuk Rechtspraak van de nieu-
we Grondwet zal een speciale bepal ing aan de openbaarheid van recht-
spraak worden gewi jd . 

De leden van de P.P.R.-fractie achten een nadere uit leg van het begrip 
«overheid» gewenst en. stellen de vraag of de werk ing van de voorgestelde 
bepal ing zich uitstrekt tot instel l ingen die met eigen rechtspersoonl i jkheid 
een deel van de overheidstaak vervul len, zoals instel l ingen van wetenschap-
pelijk onderwi js , de PTT, organen van de sociale verzekeringen. Onder ver-
wi jz ing naar het hierboven gestelde over de taak van de overheid wi l len w i j 
daarover nog het volgende opmerken. In beginsel vallen ook de bedoelde in-
stel l ingen onder de werk ing van het grondwetsart ikel . De wetgever dient 
echter te bepalen in hoeverre dit zal geschieden. Wi j brengen hierbi j in her-
inner ing dat in de Wet openbaarheid van bestuur onder overheidsorganen 
word t verstaan: Onze ministers, bestuursorganen van provincies en ge-
meenten en andere organen, aan te wi jzen bij a lgemene maatregel van be-
stuur. Inde memor ie van antwoord aan de Tweede Kamer (13418, nr. 7, blz. 
12) is desti jds toegelicht dat de wettel i jke regeling voor wat de centrale over-
heid betreft van toepassing zal zijn op de minister ies en de daaronder res-
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sorterende instel l ingen, diensten en bedr i jven. De Algemene Rekenkamer, 
zo werd toen geantwoord , valt daar niet onder, de staatsbedri jven we l , de 
Nederlandse Spoorwegen en de DSM weer niet. In artikel 1 van het bij de 
memor ie van antwoord overgelegde vooron twerp van een algemene maat-
regel van bestuur (13418, nr. 8) is gesteld, dat het gaat om overheidsorga-
nen en instel l ingen, diensten en bedr i jven, voor zover zij onder verantwoor-
deli jkheid van deze organen werkzaam zijn. Wat betreft de thans voor de 
P.P.R.-fractie genoemde voorbeelden, zijn w i j van oordeel dat instel l ingen 
van wetenschappel i jk onderwi js en het merendeel der organen van de soci-
ale verzekering niet onder zodanige verantwoordel i jkheid van de minister 
staan dat zij onder de werk ing van de Wet openbaarheid van bestuur val len. 
Bij de PTT is dit we l het geval. Zoals gezegd is in de Wet openbaarheid van 
bestuur bepaald, dat bij algemene maatregel van bestuur andere organen 
kunnen worden aangewezen waarop deze wet van toepassing zal zijn. De 
wet maakt het dus wel mogel i jk o m bij algemene maatregel van bestuur 
openbare instel l ingen van wetenschappel i jk onderwi js en organen van de 
sociale verzekering onder haar werk ing te brengen. 

Wi j herhalen hier, dat de nadere vo rmgev ing inzake de openbaarheid van 
bestuur dient te geschieden door de wetgever. Ingaande op de desbetreffen-
de opmerk ing van de P.P.R.-fractie tekenen w i j hierbi j aan, dat de wetgever 
niet op grond van het voor l iggende artikel 5.2.11 regels kan stellen over de 
openbaarheid te betrachten door de bestuursorganen van het bi jzonder on-
derwi js. Dergelijke schoolbesturen val len niet onder de term «overheid». 

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

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
H. Wiegel 
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