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De toekomst van de 
ministeriële 
verantwoordelijkheid 
TH.C. DE GRAAF* 
Ministeriële verantwoordelijkheid voor het 
handelen van ambtenaren staat sinds de RSV - en 
visafslag-affaires, en de enquête naar 
bouwsubsidies, in de belangstelling. In hoeverre 
kan de minister verantwoordelijk worden gesteld 
voor het handelen van zijn ambtenaren? 
De maatstaven daarover zijn in beweging. 
Wat betekent dit voor de toekomst van de 
parlementaire democratie en meer in het 
bijzonder voor de relatie tussen ambtenaren en 
parlement? 

Ministeriële verantwoordelijkheid is een formeel-juri
disch begrip, een staatsrechtelijke doctrine. In de prak
tijk is de norm van de ministeriële verantwoordel ijkheid 
niet zelden fictief,' omdat een minister vaak geen zicht 
heeft of kan hebben op devele activiteiten die in de aan 
hem ondergeschikte bureaucratie worden onder
nomen. Daartegenover staat dat staatsrechtelijke nor
men niet de pretentie bezitten om de werkelijkheid te 
beschrijven, maar door juridische reductie een han
teerbare structuur beogen te scheppen.2 

Historisch bezien vloeit de ministeriële verantwoorde
lijkheid voort uit het democratisch verlangen naar 
parlementaire invloed en controle op het in naam van 
de onschendbare koning gevoerde staatsbestuur. 

Complement op deze verantwoordelijkheid is het 
recht van het parlement om de minister ter verantwoor
ding te roepen. De vertrouwensrelatie tussen minister 
en parlement, in het bijzonder de Tweede Kamer, moet 
worden beschouwd als een natuurlijk uitvloeisel van de 
verantwoordelijkheid, als een sanctie daarop. De poli
tieke verantwoordelijkheid bereikt immers, zoals 
Kranenburg schreef, haarwezenlijk doel niet, wanneer 
de verantwoordelijkstelling geen enkel reëel gevolg 
voor de betrokken minister meebrengt.3 

Defunctiedie het principevan de ministeriële verant
woordelijkheid heeft voor het openbaar bestuur is, dat 
voor alle bestuurshandelingen op centraal niveau re
kenschap kan worden afgelegd aan een democratisch 
samengesteld orgaan, de volksvertegenwoordiging. 
Daarvoor is nodig dat aan tenminste één bestuursor
gaan, de minister, de verantwoordelijkheid voor het 
handelen kan worden toegerekend. Aldus wordt een 
zekere democratische legitimatie voor het overheids
optreden gevonden.4 

* Dit artikel is een verko'rte versie van een bijdrage 
aan een bundel 'Nijmeegs staatsrecht' ter ere van 
mr. H.J.M. Beekman. 

De a'uteur is secretaris-politiek van het Hoofdbestuur. 

Voor ambtelijk handelen wordt volledige ministe
riële verantwoordelijkheid aangenomen, wanneer dit 
handelen krachtens ministerieel mandaat plaatsvindt: 
de bevoegdheid wordt namens de minister uitgeoefend 
dooreen daartoe aangewezen ambtenaar. Mandaats
verlening kan volgens de heersende leer alleen ge
schieden aan ondergeschikten en vereist dus ambtelij
ke hierarchie.5 Het ambtelijk optreden is hier dus te 
beschouwen als het optreden van de ministerzelf. Voor 
ambtelijk handelen krachtens eigen wettelijk geattri
bueerde bevoegdheid ligt dat anders. 

Beslissend is of er sprake is van een algemene 
ondergeschiktsheidsrelatie en of deze ook moet wor
den aangenomen waar het gaat om de uitoefening van 
de geattribueerde bevoegdheid in concrete gevallen. 

Voorwat betr.eft de departementale organisatie is er 
geen sprake van onduidelijkheid. De minister is belast 
met de leiding van het ministerie en draagt dientenge
volge verantwoordelijkheid voor de interne organisa
tie daarvan. Hieruitvloeitvoort dat indien deze organi
satie leidt tot fouten en nalatigheden, waaronder bij
voorbeeld onjuiste of onvolledige informatieverschaf
fing aan de minister, deze daarvoor ten volle 
aanspreekbaar is in het parlement en zich niet kan 
verschuilen achter ambtelijk falen. Een zelfde verant
woordeUjkheid geldt voor het extern optreden van 
ambtenaren, bijvoorbeeld in overleg met lokale over
heden of maatschappelijke organisaties. Dat beleids
ambtenaren veelal een grote mate van beleidsvrijheid 
bezitten laatonverlet datde ministervoor hun optreden 
politieke verantwoordelijkheid draagt, ook al was hij 
daarvan onwetend en had dat optreden ook achteraf 
geenszins zijn instemming. In termen van verantwoor
delijkheid gesproken had hij het moeten weten en 
eventueel voorkomen. 

Ontwikkelingen 

Metkracht is het afgelopen decennium het beginsel van 
de ministeriële verantwoordelijkheid als hoeksteen 
van de vaderlandse democratie aangevallen. Geen 
wonder. In de overbelaste overheid, die zelfs olifants
ziekte wordt toegedacht,6 komen de ministers nauwe
lijks meertoe aan besluitvorming op de hoofdlijnen van 
beleid, ondanks alle reorganisatievoorstellen, laat 
staan dat zij in staat zijn om werkelijk greep te hebben 
op alle activiteiten binnen de uit zijn voegen gegroeide 
bureaucratie. Het parlement ziet het gebied waarop 
controle moet worden uitgeoefend zich uitbreiden, 
maar heeft slechts de beschikking over een controle
mechanisme dat in vele gevallen fictief van aard is. 

Er zijn tendenzen zichtbaar die bij kunnen dragen 
aan het herstel van het realiteitsgehalte van de constitu-
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tionele relatie tussen minister en parlement. Ik duid op 
operaties om de overheid kleiner en overzichtelijker te 
maken, zoals afslanking, privatisering en taakafsto
ting, welke operaties overigens uit geheel andere mo
tieven in gang zijn gezet. Ook kan worden gewezen op 
bewegingen als functionele decentralisatie in de vorm 
van zelfstandige bestuursorganen, waardoor over
heidstaken onder de ministeriële verantwoordelijk
heid worden weggehaald . Problematisch hierbij is 
vooralsnog hoe op adequate wijze genoegzaam de
mocratische controle op deze zelfstandige bestuursor
ganen kan worden bewerkstelligd.7 

Tegelijkertijd onderkent men bij de departementen 
de noodzaak om de kwaliteit van het management te 
vergroten . Om de 'span ofcontroll' te verbeteren wordt 
onder meer gedacht aan vormen van 'zelfbeheer' van 
departementsonderdelen op basis van 'contracts
management', termen die rechtstreeks uit het bedrijfs
leven zijn overgewaaid . Hoewel de departementale 
machinerieën ongetwijfeld geolieder zullen gaan lo
pen, is het de vraag of door deze laatste ontwikkeling 
niet opnieuw de feitelijke werking van de ministeriële 
verantwoordelijkheid onder druk zal komen te staan. 
De afstand tussen minister en ambtenaren wordt im
mers in een aantal opzichten groter dan voorheen . 

Ministeriële verantwoordelijkheid in de 
parlementaire praktijk 

Hoewel vaststaat datfeitelijk de deksel van de ministe
riëleverantwoordelijkheid de pan van de bureaucratie 
niet vermag te bedekken, is voor de toekomst van dit 
staatsrechtelijk beginsel veel relevanter of de constitu
tionele norm in de praktijk ook door parlement en 
regering wordt beleden . Dit lijkt maar ten dele het 
geval. De indruk bestaat dat zowel parlement als 
regering de ministeriële verantwoordelijkheid betrek
kelijk opportunistisch hanteren. De ene dag wordt de 
ministeriële verantwoordelijkheid als allesoverheer
sende norm gepresenteerd, de andere dag wordt een 
beperkte interpretatie gehanteerd, waarbij politieke 
motieven de keuze van de dag beïnvloeden. 

Zo was bijvoorbeeld de regering in 1980 zeer terug
houdend ten aanzien van contacten tussen kamercom
missies en regeringsadviescolleges. In de terzake 
uitgebrachte aanwijzingen bepaalde de minister-pre
sident dat deze contacten 'geen afbreuk mogen doen 
aan het beginsel van ministeriële verantwoordelijk
heid, dat voor deze colleges geldt' .8 Over het hoofd 
werd evenwel gezien dat de ministeriële verantwoor
delijkheid voor regeringsadviescolleges in werkelijk
heid zeer beperkt is, nu de beïnvloedingsmogelijkhe
den van de minister in het algemeen gering zijn . 

Ook het parlement rekt zo nu en dan de ministeriële 
verantwoordelijkheid ten eigen nutte op. Lubberdink 
geeft in zijn onderzoek naar de politieke verantwoor
delijkheid voor een aantal als zelfstandige bestuursor
ganen aan te duiden instellingen aan hoe zeer de 
Kamervaakoptweegedachten hinkt: dezelfde kamer
meerderheid die pleit voor grote zelfstandigheid voor 
een instelling als de Nederlandsche Bank NV ten 
opzichte van de minister van Financiën, acht deze 
laatste toch volledig verantwoordelijk en aanspreek
baarvoor het beleid van de bank. De auteurdraagtook 
voorbeelden aan waarin kamerfracties de stelling be
trekken datde ministerverantwoordelijk is en dus meer 
bevoegdheden moet verkrijgen, in plaats van de mate 
van verantwoordelijkheid af te leiden uit de beïnvloe
dingsmogelijkheden.9 Een ander voorbeeld betreft de 
variërende opvattingen van regering en parlement 
overde politieke verantwoordelijkheid van de minister 
van Justitie voor het optreden van de ambtenaren van 
het Openbaar Ministerie. In het Bloemenhove-debat in 
1974werd nog algemeen destelling onderschreven dat 
de minister van Justitie zich moet onthouden van be
moeienis met individuele strafzaken en het optreden 
van het OM daarin.10 Bij twee andere affaires (Prins 
Bernard en Menten) bleek van deze stelling weinig 
terug te vinden . Fouten von het OM werden de minister 
in deze laatste affaire echter niet aangerekend, al had 
dit krachtens diens verantwoordelijkheid wel ge
kund." In het Menten-debat bleek van verschillende 
opvattingen in de Kamer. Zo achtte het toenmalige 
liberale kamerlid Kappeyne van de Coppello het een 
misverstand dat de minister niet op dezelfde wijze 
verantwoordelijk zou zijn voor het Openbaar Ministe
rie als voor de ambtenaren van zijn departement. Het 
PvdA-kamerlid Kosto bracht echter in dat de minister 
slechts diende op te treden als zijn politieke verant
woordelijkheid nadrukkelijk door het parlement, bij
voorbeeld door kamervragen, in het geding was ge
bracht.12 Deze laatste opvatting lijkt school te maken . 
Zo is het opmerkelijk dat steeds wanneer de huidige 
minister van Justitie zich in concreto bemoeit met ver
volgingsactiviteiten van het OM (jongerencentrum En
schede, drugsmuseum Amsterdam, rellen Borselle) uit 
de Kamer kritiek komt op zijn gebrek aan distantie, 
terwijl terzelfder tijd in de debatten over het overlijden 
van de kraker Hans Kok kamerbreed wordt geëist dat 
de minister persoonlijk toeziet op het onderzoek en de 
conclusies van het OM. 

Een strakke interpretatie van de ministeriële verant
woordelijkheid voor ambtelijk handelen, zoals in 
Groot-Brittannië regel, brengt met zich mee dat de 
ministerverantwoordel ijk wordt gehouden, zelfs al kan 
hem in concreto niets worden verweten. Anders ge-
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zegd: de formeel juridische norm wordt in de praktijk 
overeenkomstig toegepast. Een strakke interpretatie 
betekent ook dat de minister voor ernstig ambtelijk 
falen door het parlement wordt gesanctioneerd voor 
zijn verantwoordelijkheid, dan wel zelf de consequen
ties trekt uit zijn verantwoordelijkheid. 

In Nederland is hiervan geen sprake. De onduide
lijke opvattingen over de reikwijdte van de verant
woordelijkheid in het parlement worden verbonden 
met een causale notie van de verontwoordeli;kstelling: 
de minister wordt pas aangesproken als hem persoon
lijk iets kan worden verweten . Het wordt minder recht
vaardig beoordeeld de minister ter verantwoording te 
roepen naarmate de activiteiten zich verder van hem 
afspelen. En ook wanneer het handelen van (hoge) 
departementsambtenaren betreft, wordt de minister 
ontzien, zolang niet kan worden aangetoond dat hij 
zelf fout handelde of van zodanig handelen op de 
hoogte was. 

De Nederlandse coalitieverhoudingen brengen bo
vendien met zich mee dat het ondenkbaar is geworden 
dat een kamermeerderheid de politieke verantwoor
delijkheid van de minister voor ambtelijk falen sanc
tioneert door zijn aftreden te bewerkstelligen. De de
batten na de RSV-enquête tonen aan dat een minister 
het wel bijzonder bont moet hebben gemaakt (wat 
eufemistisch 'misleidende informatie verschaffen' 
wordt genoemd isdaarvooronvoldoende),om doorde 
'regeringsfracties' te worden afgevallen. Als persoon
lijk falen van een minister al niet meer tot ontslag leidt, 
zal dat zeker niet het geval zijn bij ambtelijk falen, ook 
al is dat terug te brengen tot slecht departementsbe
heer. Ook door deze ontwikkeling in de staatkundige 
verhoudingen heeft de ministeriële verantwoordelijk
heid voor ambtelijk handelen een betrekkelijk illusoir 
karakter gekregen. 

Het visquoteringsdebat 1987 

Bovenstaande ontwikkelingen worden fraai geïllu
streerd door het debat in de Tweede Kamer in juni 1987 
over de visquoteringsregelingen, waarbij de positie 
van de minister van Landbouw en Visserij op het spel 
stond. Een belangrijke rol in dit debat speelde de 
verantwoordelijkheid van de minister voor activiteiten 
van de Directie Visserij. De slotconclusie van het rap
port van een subcommissie, dat de aanleiding tot dit 
debat vormde, luidde dat terzake van het ontduiken 
van visquoteringsregelingen er sprake was geweest 
van verwijtbaar medeweten van de zijde van het minis
terie, van niet altijd adequaat beleid en van een som
tijds bewust niet loyaal uitvoeren van EG-regelge
ving .13 De meeste fracties stelden dat in het algemeen 

de minister verantwoordelijk was voor het handelen 
van zijn ambtenaren, maar gingen vervolgensvooral in 
op het persoonlijke optreden van de minister. Alleen 
het SGP-kamerlid Van den Berg stelde nadrukkelijk dat 
het onjuist is om de ministeriële verantwoordelijkheid 
in te perken tot zaken waar een minister persoonlijk 
wetenschap van draagt dan wel persoonlijk bij betrok
ken is geweest.14 Het PvdA-kamerlid Pronk vertegen
woordigde de gangbare causale visie. Hi j noemde de 
politieke verantwoordelijkheid van de minister in het 
onderhavige geval reëel, nu het hier niet ging om 
beslissingen van min of meer verzelfstandigde ambte
lijke instanties ver van het departement, maar om een 
departementale directie en om besluiten van de minis
terstaf: 'De bewindslieden woonden vergaderingen bij 
en wisten altijd wat daarin werd besproken' . Voorts 
haalde dit kamerlid voormalig minister-president Den 
Uyl aan die in 1977 had gesteld dat de bewindsman 
voor alles wat goed en fout gaat op een departement 
verantwoordelijk is, maar dat dit niet betekent dat men 
de bewindsman voor alle fouten een verwijt kan ma
ken, mits aan drie voorwaarden is voldaan. De minister 
zou aan zijn ambtenaren in grote lijnen moeten duide
lijk maken wat zijn beleid is, hij zou van tijd tot tijd 
moeten nagaan of zijn ambtenaren die lijnen wel 
volgden en hij zou tenslotte geschikte maatregelen 
moeten treffen als dat niet hetgeval zou blijken te zijn. 15 

De hoofdvraag die de PvdA-woordvoerder in zijn 
betoog stelde was dan ook wat de minister persoonlijk 
binnen zijn departement had gedaan. 

Minister-president Lubbers ging in zijn antwoord 
namens de regering nader in op de verhouding van de 
verantwoordelijkheid van de minister tot het gedrag 
van zijn ambtenaren. Hij deed dit in de vorm van een 
tweetal citaten, waarmee hij zijn instemming betuigde. 
Hij citeerde uitvoerig zijn voorganger Den Uyl, die 
zoals boven bleek ook al door Pronk was aangehaald 
en voorts de regeri ngscom missa ris voor de g rondwets
herziening Simons. Onder meer haalde de premier de 
volgende woorden van Simons aan : 

'Te dien aanzien meen ik, dat de minister slechts een 
verwijt mag worden gemaakt voor eigen daden en eigen 
nalatigheden. Dat laatste zal vrij ru im moeten worden 
opgevat. Ook indien een minister door het vele dat zijn 
aandacht vraagt, niet in de gelegenheid is, alles hetgeen 
zijn ambtenaren doen nauwlettend te volgen, in het alge
meen mag het parlement hem bij gebleken verkeerde 
handelingen of nalatigheden van deze ambtenaren in 
beginsel zeker verwijten dat hij, de minister, te kort is 
geschoten in het houden of het organiseren van voldoen
de toezicht ( ... ) Moet een minister in dat geval het beleid 
van zijn ambtenaren voor zijn rekening nemen? Neen is 
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mijn mening. Hij moetdaarover verantwoording afleggen 
en eventueel een verwijtvan nalatigheid incasseren. Maar 
hij zal, indien duidelijk een ambtelijke fout is gemaakt, dit 
zonder bezwaar moeten erkennen' . 16 

De minister-president citeerde ook een opmerking van 
Simons dat de sanctie van het heenzenden door het 
parlement slechts gehanteerd mag worden, indien de 
minister zelf een zeer ernstig verwijt wegens eigen 
handelen of nalaten treft, dat ook het vertrouwen in zijn 
mogelijkheid tot correctie of het toekomstig beleid te 
zeer ondermijntY 

De onder vuur genomen minister van landbouw en 
Visserij voegde in zijn eigen antwoord niets toe aan de 
discussie over de inhoud van de ministeriële verant
woordelijkheid . Hij achtte zich wel politiek verant
woordelijk, maar had nooit onduidelijkheid laten be
staan over zijn beleid en hem was nooit gebleken van 
deloyaal handelen van ambtenaren. Persoonlijk had 
hij nooit het grijze circuit gedoogd, noch ooit de indruk 
gehad dat dit op zijn ministerie gebeurde.18 

Het standpunt van de rege ring omtrent de ministe
riële verantwoordelijkheid voor 'ambtelijk handelen 
gaf de fracties in tweede term ijn geen aanleiding voor 
andere dan instemmende opmerkingen. Zoals te ver
wachten viel, waren er in de Kamer wel meningsver
schillen over de consequenties die in dit geval aan de 
- betrekkelijk beperkt opgevatte - verantwoordelijk
heid van minister Braks dienden te worden verbonden. 
Een Kamermeerderheid voor al dan niet verkapte 
moties van wantrouwen was niet te vinden. Sommige 
fracties betreurden het uiteen oogpunt van 'staatsrech
telijke zuiverheid' dat de minister niet uit eigen er bewe
ging ontslag had aangeboden . 

Ambtenaar, minister en volksvertegenwoordiging 
in de toekomst 

Het visquoteringsdebat van juni 1987 markeert de 
betrekkelijk geruisloze verschuiving in de opvattingen 
van regering en parlement over de reikwijdte van de 
ministeriële verantwoordelijkheid . Kan voor het verle
den wellicht nog worden gesteld dat de ministeriële 
verantwoordelijkheid voor de bureaucratie als een 
geloof werd beleden, zij het dat men niet meer zo vaak 
te kerke ging; nu wordt het geloof openlijk afgevallen . 
De minister wordt slechts beperkt verantwoordelijk 
gehouden, daarvoor slechts ten dele ter verantwoor
ding geroepen en beslist niet heengezonden. 

Erodeert daardoor het constitutioneel bestel? Dat is 
te veel gezegd. De parlementaire rechten welke ver
bonden zijn aan de ministeriële verantwoordelijkheid 
(inlichtingenrecht, vragen recht) worden immers onver-

minderd uitgeoefend en in geval van nood kan, als het 
echt te gortig wordt, de minister altijd toch als zonde
bok worden geofferd. Wel is het naar mijn mening zo 
dat een parlement en een regering die openlijk het 
oordeel uitspreken dateen minister nietverantwoorde
lijk kan worden gesteld voor het optreden van zijn 
ambtenaren indien hij maarzijn best heeft gedaan, van 
de ministeriële verantwoordelijkheid een dubbele fic
tie maken: de minister weet niet wat er op zijn departe
ment gaande is en niemand zal hem dat verwijten . In de 
praktijk verkrijgt de ministeriële verantwoordelijkheid 
door de causale interpretatie een moreel-politieke 
betekenis. Dat is op zich niet zo erg, maar het gevaar 
dreigt dat de kunstig geweven draad tussen het over
heidsoptreden van alle dag en de democratische legiti
matie gaat rafelen. De causale verantwoordelijkheid 
laat zich immers moeilijk verenigen met de pyramidale 
bestuursstructuur van de centrale overheid die opge
bouwd is op het principe van de over all-verantwoor
delijkheid. 

Het parlement is zich dat, naar het zich laat aanzien, 
heel wel bewust en zoekt daarom, zij het heel geleide
lijk, naar andere wegen om de greep te behouden, 
resp. te verkrijgen op het conglomeraat van de mach
tige ambtenaren. 

Signaal daarvan is, dunkt mij, de neiging van de 
Tweede Kamer om de controlewerkzaamheden steeds 
vakeren intensieverop deambtenaren zelf te richten en 
hen daarbij zoveel mogelijk rechtstreeks te betrekken. 
In dat licht moet ook naar mijn oordeel de verhevigde 
belangstelling voor het enquêterecht - twee enquêtes 
binnen vier jaar - worden bezien. De RSV-enquête en 
de bouwsubsidie-enquête zijn, in tegenstelling tot de 
acht enquêtes uit de vorige eeuw die vooral maat
schappelijke misstanden onderzochten teneinde de 
wetgeving daarop afte stemmen, voornamelijk gericht 
op falend overheidsbeleid en kennen een sterke amb
telijke component.19 Een reeks van hoge ambtenaren 
verschijnt dan ook thans voor de commissie-De Vries 
om te worden verhoord . De twee enquêtes zijn een 
uiting van een parlementair activisme, waarvan de 
wortel wel eens gelegen kan zijn in het besef van de 
parlementaire onmacht om via de mechanismen van de 
ministeriële verantwoordelijkheid de controletaak 
goed uit te oefenen. De zogenaamde quasi-enquêtes 
van parlementaire commissies zonder noemenswaar
dige bevoegdheden kennen een zelfde achtergrond. 
De subcommissie visquoteringsregeling, laatste voor
beeld in de rij, poogde een rechtstreeks en ongefilterd 
beeld te krijgen van het overheidsbeleid terzake van de 
visfraude, voornamelijk door gesprekken ('verhoren') 
met rijksambtenaren. Ook wijs ik op de toenemende 
praktijk om in reguliere vergaderingen van vaste ka-
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mercommissies ambtenaren die de minister bijstand 
verlenen, rechtstreeks in de discussies te betrekken. 

Het komt mij voor dat de Tweede Kamer een direct 
contact met departementsambtenaren nastreeft om op 
deze wijze het in de praktijk gebrekkige functioneren 
van de ministeriële verantwoordelijkheid enigermate 
te compenseren. Dit lijkt mij ook wenselijk om het 
politieke primaat overeind te houden. Een rechtstreek
se relatie tussen parlement en departement behoeft 
daarbij niet af te doen aan de politieke positie van de 
minister, nu diens verantwoordelijkheid wordt geacht 
zich te beperken tot zijn eigen gedragingen en zijn 
beleidsopties. Voorzover de politiek-ambtelijke con
tacten zicht kunnen geven op de rol die de minister 
vervult in de totstandkoming en uitvoering van beleid, 
dragen zij zelfs bij aan een nauwkeurige afbakening 
van deze causale verantwoordelijkheid. 

Een en ander zou betekenen dat de zwoegers uit het 
vooronder2o te voorschijn komen en aan het felle 
politieke licht worden blootgesteld. Ik pleit uitdrukke
lijk niet voor een politieke verantwoordingsplicht voor 
ambtenaren. Daaraan zou immers verbonden moeten 
zijn een sanctiemechanisme dat zich nietverdraagt met 
de ambtelijke status en datvan topambtenaren feitelijk 
politieke bestuurders, iets als onderstaatssecretaris
sen, zou maken. Makkelijker zou in het vigerende 
stelsel kunnen worden ingepast een spreek- en ver
schijningsplicht voor ambtenaren, waaraan een ver
schoningsrecht zou moeten worden toegevoegd. Een 
parlementair recht om plenair of in vaste commissie
vergaderingen ambtenaren, ook zonder toestemming 
van de ministers, te horen, zou naar mijn mening een 
waardevolle toevoeging zijn aan het instrumentarium 
om toe te zien op het overheidsbeleid. Dit behoeft niet 
strijdig te zijn met de verantwoordelijkheid van de 
politieke bestuurder, mits de Kamer er verstandig en 
dus vooral informatief gebruik van maakt.21 Een 
spreek- en verschijningsplicht voor ambtenaren in het 
parlement zou een wettelijke regeling behoeven. 

Een begin zou echteral gemaaktzijn indien deeerder 
gememoreerde aanwijzingen inzake de contacten tus
sen kamercommissies en ambtenaren en tussen kamer
commissies en regeringsadviescolleges worden inge
trokken. Deze aanwijzingen uit 1980 zijn buitenge
woon rigide van aard en verbinden elk contact aan de 
voorwaarde van ministeriële toestemming. Uit de toe
lichting op deze aanwijzingen bleek dat de regering 
vooral beducht was voor een aantasting van de minis
teriële verantwoordelijkheid. Overigens verhinderen 
ook de artt. 39, lid 8,41, lid 3 en 73 van het Reglement 
van Orde van de Tweede Kamer thans nog een recht
streeks contact tussen kamercommissies en ambtena
ren,'zonder tussenkomst van de minister. 

Slot 

De toekomst kan dus zijn dat de ambtenaar uit de 
constitutionele schaduw te voorschijn treedt. Zolang 
zijn ambtelijke status daarbij in acht wordt genomen 
(en wordt beschermd) behoeft dit geen inbreuk te zijn 
op de staatsrechtelijke verhoudingen. Analoog doet 
zich ook een ontwikkeling voor in de opvattingen over 
de vrijheid van ambtenaren om zich extern te uiten, 
bijvoorbeeld in publikaties, interviews en politieke 
activiteiten, ook binnen het eigen beleidsterrein. Een 
eigen staatsrechtelijke positie heeft de ambtenarij nog 
niet verkregen, maar onzichtbaar is de ambtelijke 
macht - en onmacht - allang niet meer. De politieke 
praktijk van nu geeft aanleiding te veronderstellen dat 
deze zichtbaarheid in de toekomst alleen maar wordt 
vergroot, opdat de volksvertegenwoordiging de con
trole op het bestuur optimaal kan uitoefenen. 
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