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M. VERVERS* 

Politieke milieuhygiëne 

In Nederland is er geen vast plat

form van discussie over het functio
neren van het parlement. We heb
ben weliswaar de beschikking over· 
de vaste Kamercommissie voor de 

Werkwijze der Kamer, doch deze 
vergadert in beslotenheid en zij 
heeft zich vooral gericht op het in
terne functioneren. 
De discussie kwam weer eens naar 
voren bij de parlementaire enquête 
inzake RSV. 

Hierbij bleek dat er geen op een 
brede consensus gebaseerd stelsel 
van criteria aanwezig is, waarmee 
het feitelijk functioneren van het 
parlement beoordeeld zou kunnen 
worden. Evenzeer bleek dat de uit 
ons staatsrecht voorkomende rol 
van de Staten-Generaal die in laat
ste instantie hèt beslissende orgaan 
is en waaraan het kabinet verant
woording schuldig is, lijkt te zijn 
uitgehold. 
Regering en volksvertegenwoordi
ging of een deel daarvan zijn te veel 

met elkaar verstrengeld. Bij pogin
gen en de gebleken labiele positie 
van het Kabinet te verstevigen 
wordt nu gewerkt met de afsluiting 
van gedetailleerde regeerakkoor
den en een intensieve politieke os
mose. In deze politieke osmose 
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wordt voortdurend en veelal infor

meel overlegd tussen bewindslieden 

en fractiespecialisten. Tussen de re
gering en de regeringsfracties vindt 
een omvangrijke ruil van politieke 

diensten en wederdiensten plaats, 
waarbij de rol van de oppositie 
wordt geminimaliseerd. 
De controlerende taak die het par
lement heeft, wordt op deze wijze 
neergelegd bij de regeringsfracties. 
Een (te) sterke binding aan het re
geerakkoord heeft ook een verlam

mende invloed op de parlementaire 
rol van diezelfde regeringsfracties 
en op die van het individuele ka
merlid. Dit alles leidt tot aantasting 
van het democratisch gehalte van 
ons stelsel. 

Waar het probleem van de politie
ke osmose al wordt onderkend 

komt men bij de voorgestelde oplos
singen niet verder dan symptoom
bestrijdingen, zoals bijvoorbeeld: 
uitbreiding van het aantal parle
mentsleden; een regeerakkoord dat 
vooral bindend is voor de ministers 
en niet zozeer voor de fracties. 

In het concept-beleidsprogramma 
van D'66 wordt gesproken over een 
versterking van de controlerende 
macht van het parlement en het 
gemakkelijker hanteerbaar maken 
van het instrument van de parle
mentaire enquête. Dit machtige 

. i, 

wapen van het parlement is helaas 

rondom de Rsv-affaire op ergerlijke 
wijze vervormd tot een slag in de 
lucht. Uit opportunisme vond er 
een verschuiving plaats van indivi

duele verantwoordelijkheid van 
ministers naar regeringsverant
woordelijkheid, aangevuld en ver
troebeld door de eerder gesigna

leerde rol vervuiling tussen kabinet 
en regeringsfracties. 

Politieke zuiverheid waarin de ei
gen verantwoordelijkheid van een 
minister en van een parlementslid 
sterker naar voren komen dan 
thans èn waarin de controle op het 
functioneren van kabinet en volks
vertegenwoordiging wordt ver
sterkt, is geen oude D'66-wijn in 
nieuwe zakken. Het is daarentegen 
een bittere noodzaak om de parle
mentaire democratie weer inhoud 

en vertrouwen te geven. 
Geen monistisch stelsel (pvDA-ge
luiden), geen halfslachtig dualisme 
(CDA/vvD-praktijk), maar zoals is 
aangegeven in de grondwet, indi
viduele verantwoordelijkheid van 
bewindslieden en parlementsleden. 

De grotere partijen laten het voor
alsnog (?) afweten. Daarom: als 
D'66 er niet voor staat, wie staat er 
dan wel voor? 
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