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e Nicuwbouw van de 

Tweedc Kamer wordt ge

kenmerkt door openheid 

en transparantie. llij de 

Kamer zijn meer dan 200 parlcmentaire 

journalisten gercgistreerd Zij houdcn 

dagelijks de 150 volkwertegenwoordi

gcrs uit de Tweede Kamer (en op iedere 

dinsdag nog ecm 75 uit de Eerstc 

Kamer) en de !eden van hct kabinet in 

hct oog en berichten daarovcr dage

lijks Kamerledcn wcrken letterlijk en 

figuurlijk in een glazen huis. Ecn (parle

mcntaire) democratic kan niet zonder 

opcnhcid en transparantic. Ecn parle

ment dat de openbaarheid schuwt, is 

gccn knip voor de ncus waard en zal 

nauwelijks politieke in

vloed, zo men wil macht 

en reclc vcrantwoordelijk

heid, hebben. Toch is er 

vcrtrouwclijkheid en ge

hcimhouding 

naar niets hcrlcid kan worden. Ciswerk 

in de media lcidt tot speculaties waar

aan uiteindelijk aileen scnsatiezoekers 

lol bclcvcn. Met deze staatsrcchtcli)k 

vcrankerde geheimhouding is niets mis. 

De beide Kamers der Staten-Cencraal 

respecteren dat en blijven daarbuitcn. 

Vertrouwelijk overleg 
Er is ook een vorm van vcrtrouwelijk

hcid en geheimhouding waarbiJ de 

Kamer - plenair ot in commissiever

band- zeit direct in hct gcding is. Dit 

doct zich voor wanncer ccn minister de 

behocftc heeft de Kamer over ccn 

kweslic in tc lichten en in de Kamer de 

wens leeft daarovcr met de minister te 

Het ovcrlcg tussen de 

Koningin en haar minis

ters staat onder de staats

rechtclijkc cis van de 

geheimhouding Dit 'ge

hcim van hct Noordeinde' Drs. WI Deetman 

overleggen enerzijds en 

anderzijds de omstandig

heid dat openbaarhcid van 

de intorrnatic die dan over 

de tate! zou gaan 's lands 

belangen kan schaden of 

bijvoorbceld die van der

dcn waarmee de rcgcring 

aan hct ondcrhandelen is. 

Vertrouwelijk ovcrlcg kan 

dan een uitweg bicdcn. De 

dcurcn van de vergadcr

zaal worden dan lcttcrlijk 

garandeert de onschcndbaarheid van 

het staatshoofd en maakt een minister 

voor a! zijn daden voluit verantwoorde

lijk, ook wanneer een van die daden te

rug te voeren is tot hct resultaat van dat 

vcrtrouwelijk gevoerde ovcrlcg Boven

dien dient hij zo tc wcrk te gaan dat zo 

enigszins mogelijk door derden daar-

gcslotcn. De Kamcrlcden mogen over 

dit alles gecn mcdcdelingen naar huitcn 

doen. Zo is de subsidicverlening aan 

bedrijvcn vaak een punt van vertrouwe

lijk beraad in de vastc Kamercommissic 

voor [conomische Zaken. Bcpaalde on

dcrwcrpen in het dclcnsic- en buiten

lands heleid kunncn aileen achter 
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gesloten deuren worden behandeld. 

Ceregeld geheim overleg vindt plaats 

in de C:omrnissie voor de lnlichtingen

en Veiligheidsdiensten. In het alge

rneen zou men kunnen zeggen dat 

openhaarheid regel is en vertrouwelijk

heid uitzondering Toch hehhen zich 

JUist in de afgelopen jaren politiekc 

prohlernen voorgedaan rond vertrou

welijk behandelde zaken. 

Enkclc voorbeelden Zo bevatte het 

rapport van de zogenoernde cornrnis

sie- Wierenga (JRT-aftai reI een gehe1rne 

bijlagc Hct kahinet-Lubher<, Ill zocht 

naar wegen en rniddelcn de Karner ver

trouwclijk tc inlormeren. Het belandde, 

a! dan niet terecht, hij de C:ommissie 

voor de Inlichtmgen- en Veiligheids

diensten. Over dcze handelwijze is la

ter door de Enqui'tecommissie- Van 

Traa de stal gehrokcn. 

Recentclijk is in de media rumoer ont

staan over een rapport van de Algc

menc Rckcnkamcr over de gang van 

zaken bij steunverlening aan hedrijvcn 

In het verleden is de vaste Kamercom

miS'>ie voor Economische Zaken bier

over vertrouwelijk ingelicht. Mag de 

Rekenkamer de aan de Kamer verschaf

te vertrouwelijke inforrnatie direct of 

indirect wei openhaar maken? 

In de aanloop tot het zogenoemde 

C:TSV-onderzoek ( toezicht sociale ze

kerhcid) kwam er op enig moment de 

mededcling van de tocnmalige staatsse

cretaris Linschotcn dat hij de Karner 

vertrouweliJk wcnste tc inlormercn. De 

vastc Kamercornmis'>ie voor Socialc 

Zaken en Werkgelegenheid wcigcrdc 

die vertrouwelijke inforrnatie in ont

vangst te nemen. Achteraf bezien was 

dit terecht. 

Kamer vleugellam gemaakt 
Voor iederc vcrtrouwelijkheid of ge-

heirnhouding is wei een goede overwe

ging aan te voeren. Natuurlijk is het 

plezierig voor een minister indien hij 

zich tijdig verzekerd weet van parlc

mentaire rugdekking Het is begrijpe

lijk dat gc'I'nteresseerde en actieve 

Kamerlcden graag zo vroeg rnogelijk 

zo breed mogelijk geinformeerd wen

sen te worden om zo tijdig hun visies te 

kunnen vcntileren. Toch is er de vraag 

of de Kamerer goed aan doet zich a! te 

gemakkelijk te Iaten lcnen voor het ver

krijgen van vertrouweiijke informatie of 

het voeren van overleg achter gesloten 

deuren. Want met betrckking total dat

gene wat men op deze manier ver

neemt, kan men een minister of staats

secrctaris, ja zelfs het gehele kabinet 

puhliekclijk niet ter verantwoording 

roepen. In zekere zin lcidt vertrouwc

lijk overleg er 66k toe dat in bepaalde 

opzichten de Kamer vlcugellam wordt 

gemaakt, met de verkrcgen informatie 

kan men irnmers niets doen. Per saldo 

gaat het erorn dat ministers en staatsse

cretarissen hun eigen verantwoordelijk

heid nernen en daarovcr - i ndien het 

vanwege het landsbelang niet anders 

kan, achteraf - verantwoording aflcg

gen met het risico weggestuurd te wor

den. Het land besturen hetekent niet 

aileen verantwoording af!eggen, maar 

ook verantwoordelijkheid nemen, ook 

a! zijn er politieke risico's. Voor Ka

merlcden geldt, dat 'openhare' kennis 

hun slagkracht vergroot en vertrouwe

lijke wetenschap hun actieradius be

perkt. 

Drs. WI Deelman 

T11 de colwmt _qwen de /eden van de rcdaclie hun 

fJersoonlljke oflt){tttim}en weer. lij hopen dcwrmee 

em !lmizet tc _qevcn voor reflcctie of dcbat. 


