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16 036 (R 1139) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in 
overweging te nemen tot verandering in de Grondwet 
strekkende tot opneming van een bepaling inzake de 
Ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling 
inzake het contraseign 

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ALGEMENE 
ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN1 

Vastgesteld 17 maart 1981 

De leden van de fractie van het C.D.A. betreurden de amendering van arti-
kel 2.2.4, lid 3 (stuk nr. 14).De redactie van dat lid in het door de Regering in-
gediende ontwerp vormde met artikel 2.2.1 een sluitend systeem. Dit laatste 
artikel bepaalt, dat de Koning en de Ministers de Regering vormen. 

- Terzijde werd opgemerkt, dat de redactie van deze bepaling in de pas-
sievevorm minder gelukkig is. 

Vervolgens bepaalde artikel 2.2.4, lid 3, dat de Ministerraad over het alge-
meen regeringsbeleid beraadslaagt en de eenheid van dat beleid bevordert. 
Het laatste zinsdeel legde op de Ministerraad de plicht de eenheid van de 
Kroon te bevorderen. Aldus gaven de bepalingen in kwestie, in onderling 
verband beschouwd, een fundamenteel beginsel van ons staatsrecht weer. 

Door de amendering van artikel 2.2.4, lid 3, is de band tussen de beide be-
palingen verbroken. Immers de beslissing over het algemeen regeringsbe-
leid wordt eenzijdig aan de Ministerraad opgedragen. Daardoor krijgt ook 
het slot van artikel 2.2.4, lid 3, een andere zin. Het kan naar de mening van 
deze leden alleen maar als een - nu overbodige - aansporing aan de Minis-
terraad om in de kring der Ministers tot eenheid van beleid te komen, wor-
den gelezen. Als het voornaamste doel van de algemene grondwetsherzie-
ning is steeds genoemd het tot stand brengen van een Grondwet, die helder 
en klaar de belangrijkste beginselen van ons staatkundige bestel in regels 
van positief staatsrecht zou weergeven. De amendering van artikel 2.2.4, lid 
3, maakt de positie van het Staatshoofd in zijn verhouding ten opzichte van 
de Ministers zacht gezegd onhelder. 

De leden van de overige fracties wilden zich in dit verslag onthouden van 
het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. Wel behield men zich 
het recht voor bij de openbare behandeling van het onderhavige wets-
ontwerp nader in te gaan op met dit ontwerp verband houdende onderwer-
pen. 

De voorzitter van de commissie, 
W. F. de Gaay Fortman 

De griffier van de commissie, 
Dijkstra-Liesveld 
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