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en hodt gcen 'flCCiah'>t, 

zwartkijkcr ot lcttervrc

tcr tc ZIJll 0111 waar tc 

ncmen dat de laat<.tc ja

rcn met hootd,pclregcl' van on' <;taat

kundig hc,tcl luchtig wordt omgcgaan 

lr nict va11 uitgaande dat hozc wil, zclf, 

nict hcrvorn1ing...;aanzcttcn aan de ordc 

zijn liJkt mij daarvoor gccn andere vcr

klaring te zijn dan onwctcndhcid van 

'pclcr,. 

I )c hootd,relrcgel' van de ma111er 

waarop hct land gcregeerd wordt lig

gcn va't in hct <,taat,recht. Cc,chrevcn 

<;t<~at<.rccht kan worden gcwijzigd door 

gron(_hvct..,wijzigingcn en door wijzi

ging in organickc of an

dere wcttcn. Onge<;chrc

vcn <;taat<;rccht i' ook aan 

vcrandcring ondcrhcvig, 

maar langzaam en vcclal 

nadat ccn aantal ca<;u<;<;cn 

in cenzelfde richting gaat 

wijzen lui<;t met <;taat<.

recht moet extra zorgvul

dig worden on1gcgaan 

lnlnlcr..,, \Vannccr tlan de 
grond..,Jagcn van een 

hoekcn e11 artikekn voor, advi<;eur<;, 

collcga', enzovoort. maar niet zeldcn 

vol<;t<l<lt hct gczond vcr<;t<~nd. Wctcn

<;chap c11 puhlicitcit omnngcn dit kmt

hare crf gocd 

Hct zijn vooral de hoge college<; van 

<;taat die de 'pclregel<; te hewaken heh

hcn. OnzC' grondwct 11oen1t dcze hoge 

college<.., van <.,taat n1ct name en rcgclt 

hun pmitics In de volgorde waarin de 

grondwet deze hehandelt. zijn dat: de 

regering, dC' Staten-Ccneraal, de Raad 

van State, de Algemene Rckcnkamer en 

ck Hoge Raad dcr Nederl<~ndcn 

Van lcdcn van de genocmde imtellin

gen moet worden verwacht dat JUi<;t zij 

de hoofchpclregel' in acht ncmen 

Taak Rekenkamer 
De qampij die de min~<;ter 

v<1n [conomi,che 7akcn 

maaktC' toen de Algemcne 

Rekenkamer atkcurcnde 

Of)Jllcrkingcn n1aaktc over 

het gevoerde hclcid met 

hctrckking tot de techno

\ca<;e l~okker en l'hilifl'i 

deed mij vrcemd aan 

Overduidelijk werd de 

rccht<.gemeemchap wordr Dr If C. R.A 1. Note11hoom vraag her land 111 gewor

gctornd, kan dit ermtigc gevolgen hcb- pen: War denkt die Rekenkamer wet 

hen. 

Hoge colleges van staat 
hoofdrolspelers 
De eerhiediging van dit recht"Y'tecm 

verondcr<;telt dat hoofdrol,pc\cr<; de 

hetrdfende regel' kennen. Daar zijn 

Dat die Rckenkame1· tocvallig door de 

grondvv'Ct j.., aangc\vczcn om a]-, onal

hankeliJk co11trolc-orgaan op de ont

vang..,tcn en uitgavcn van hct Rijk tc 

fungeren werd over het hoofd gezicn 

[rger nog: het wa' niet hckend 

lliteindclijk 'JKelt de Staten-Ccneraal. 
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voor~l de Twccdc Kamer een rol hij de 

he'>li'>'>ing wal met ecn Rekcnkamer

oorclccl wordt gccban. 

Naar aanlciding van de gchleken onwc

tendheid van de mini'>ter vond cen ge

'>prck piJah tu'>'>Ctl een delegatie van 

hct kahincl onder Ieiding van de mini'>

tcr-pre'.idcnt en de ptT'>iclent van de 

Algemenc Rekcnbmer. llir pcr'>herich

tcn v~lt op rc maken dat hct nodig 

hliikt om de comtitutionclc vcrhouding 

tu<,<,cn Regcring en Algemcne Rcken

kJn1cr nog ccn<.., gocd door tc ncn1cn. 

1'-:~ar m11 tcr ore kwam kon1en aile mi

ni'>ter'> voor zulk een "intormaticl ge

'>prck" aan de hcurt 

Uitvoering Kamermotie 
Lvcncem bekroop miJ ecn vreemd ge

voel tocn ik op de hecldhui'> zag hoc in 

de Tweede Kamer een gicrcncl-la

chcnde mini'>ter van hnancicn bruldc: 

"Wit vocrTn hem niet uit" Het hleek te 

gaZtn orn ccn door de Kan1cr aangcno

mcn nwtie over '>tudrelinancicring Nu 

,chri)h het '>laat'>recht op zichzclt nict 

voor dat aile kamermotie'> moctcn wor

den uitgcvocrd. Het niet-uitvocrcn ki111, 

maar al"> uitzondcring en hct vcrci-,t 

gocdc ovcnvcging en toclichting. Zo'n 

d~~d in ccn ,leer van hilaritcit tc pre

>.,cntcrcn gctuigt nict van ccn -;cricus 

on1gaan n1ct -;tcllingnonlc<; van de 

Twcedc Kamer 

Ernstige inbreuk 
llclcmaal niet mccr te vcr'>taan wa'> de 

Jan.:..,ponng van de llllfll<..,tcr van 

Volk'>gezondhcid. Welzijn en Sport jc

gcn'> de hcvricndc Kamcrtractie om vol 

te houden in haar verzet regen een re

gcring...,voor-,tcl tot rcduct1c van de var

ken'>'>tapel. I )c veelhe'>chrevcn en van

zell,prekcnde regel "hoc dichtcr hij de 

kroon. hoc minder p~rtijper'>oon" 

lcctde kcnnelijk nret hi) dezc mini'>ter. 
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De nieuwe comhinatic van hct mini'>

tcr'>chap met het kandidaat-lij'>ttrekker

'>chap voor de komendc verkiczingcn, 

a]<,medc de aangcboden excu'>C'>. nemen 

de vraag niet weg hoc hct mogelijk is 

dar mini<;tcr'> zulke ernsrige inhreukcn 

makcn op de '>laatsrechtclijkc pmitic 

van hun hogc an1ht 

Voortdurende parlementaire 
controle noodzakelijk 
Is er voldoendc kcnnis aanwezig hit mi

nister'> en hiJ hun advi'>eur'> over de 

ker-n van on'> staat<>rcchtc 

Len quiz i'> nict het middcl om hicrover 

ophcldering te vcr<>chalkn. Voortdu

rcnde parlementairc controlc, ook door 

rcgcring-,partijcn, n1aar zckcr door de 

oppo'>irie, i'> hroodnodig om on<; <,taat'>

rccht hantt'crhaar tc houdcn. lui'>t al'> 

men in het vaan hecft <,taan een aanral 

rcgcl~ tc vcrt~ndcrcn, n1<1g worden ver

onder'>lcld dat men in elk gcval de he

<;taande regel'> kent. Tenmin<>tc ecn aan

talmini<;ter'> hccft blijk gcgcven dat dit 

nicl het geval i'>. 

/),- II C. R.AI. Nolc11/Joo/lt 

/11 de co/u11t1t <)Well de lcdm """de redactic illtll 

rcrsoolllijke O/ll'dliiiii)CII tPerr. Zi) hoJlCII daar

lllt'C wr ililltZcl lc I}CPCII poor rcflectie of deh<1t 
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