
D66, politieke zuiverheid en 
ministeriële 
verantwoordelijkheid 
BOB VAN DEN BOS* 
Hoezeer ze verder ook mogen verschillen, de 
heren Van Aardenne, Brokx en Braks hebben een 
ding gemeen: zij brachten de ministeriële 
verantwoordelijkheid weer eens in het 
middelpunt van de politieke en staatsrechtelijke 
belangstelling. Enjuist de discussies over dit 
onderwerp gaan een partij als D66 zeer nauw aan 
het hart. 

Sinds de grondwetsherziening van 1848 is de ministe
riëleverantwoordelijkheid immers een sleutelbegrip in 
ons staatsrechtelijk bestel, ja zij vormt een fundament 
voor het functioneren van onze parlementaire demo
cratie. Was het begrip geïntroduceerd om de macht van 
de koning overte hevelen naar de ministers,laterwerd 
het cruciaal om de uiteindelijke oppermacht van het 
Parlement te bestendigen. Dit primaat van de volksver
tegenwoordiging lag overigens nietten grondslag aan 
de fundamentele grondwetsherziening van 1848. In 
tegenstelling tot wat nu vaak gedacht wordt, was de 
grondlegger van het nieuwe stelsel, de liberale staats
man Thorbecke, aanvankelijk uitdrukkelijk tegen de 
bevoegdheid van het Parlement omministers naar huis 
te sturen. Een Parlement dat een minister wegstemt 
noemde hij in zijn 'Aantekening op de Grondwet' : 
'Willekeur tegenover willekeur'.l Thorbecke is later 
zelf bijgedraaid . Bij sommige christelijke politici, zoals 
bijvoorbeeld (HU-oprichter De Savornin Lohman was 
dat tientallen jaren later nog niet het geval.2 

Maarde tijden zijn veranderd . Het is inmiddels weer 
lang onomstreden dat ministers verantwoording schul
dig zijn aan het Parlement. Vooral de laatste tijd is er 
evenwel toenemende onenigheid ontstaan over de 
interpretatie van deze regel. Op grond van welke 
normen moet een minister in onze tijd aftreden? Wat 
kan door de beugel en wat (net) niet meer? En welke 
positie neemt D66 in? 

Rekkelijken en preciezen 

In het debat rondom de recente drie affaires kunnen we 
globaal twee benaderingswijzen onderscheiden, met 
alle varianten en nuanceringen daar tussenin. Als een 
moderneversievan een historischeterm zouden wevan 
de 'rekkelijken' en de 'preciezen' kennen spreken . Als 
het gaat om uiterste consequenties van de ministeriële 
verantwoordelijkheid, het eventueel voortijdig aftre
den, bepleiten de eersten een zo groot mogelijke 
politieke ruimte voor een ad hoc afweging door de 
Tweede Kamer. Algemene maatstaven voor al of niet 
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aftreden zouden niet te geven zijn, elk geval is weer 
uniek en moet op de eigen merites worden beoordeeld. 
Ook is het staatsrecht, noch de politieke cultuur sta
tisch, normen veranderen niet alleen in de maatschap
pij, maarookop het Binnenhof. De kwestie waarop een 
bewindspersoon aangesproken wordt, moet niet ge
ïsoleerd worden beschouwd, ook zijn overige functio
neren kan worden meegewogen. Omdat de minister of 
staatssecretaris het dagelijks doen en laten van al zijn 
ambtenaren niet in de hand kan hebben, speelt bij de 
afweging de vraag of de bewindspersoon persoonlijk 
een verwijt gemaakt kan worden vaak een doorslag
gevende rol. Het enige criterium waar het in deze 
benadering uiteindelijk om gaat, is of de bewindsper
soon (nog) het vertrouwen geniet van het Parlement. 

De 'preciezen' daarentegen vinden dat deze bena
dering veel te veel ruimte laat voor pol itiek opportunis
me. Bij nagenoeg totale afwezigheid van criteria blijft 
het onduidelijk waarom de een (bijvoorbeeld Brokx) 
weg moet, terwijl een ander wie een minstens even 
ernstig verwijt treft (Braks) mag blijven zitten. Door 
deze onduidelijkheid wordt de schijn van vriendjespo
litiek gewekt en het vertrouwen van de burger in de 
politiek ondermijnd. De minister is niet alleen verant
woordelijk voor zijn eigen daden, maar ook van ditvan 
zijn ambtenaren, aangezien deze aan hem en niet aan 
het Parlement verantwoo~ding schuldig zijn. Diegenen 
die de ministeriële verantwoordelijkheid op deze wijze 
interpreteren, worden gesteund door het klassieke 
'Handboek van het Nederlands Staatsrecht' van Van 
der Poten Donner, dat ook in zijn meest recente uitgave 
(1983) op dit punt even duidelijk als streng is : 'De 
Ministeriële verantwoordelijkheid is nooit een verant
woordelijkheid geweest voor wat men deed of liet. Zij 
lijkt meer op die van een generaal of van een voet
baltrainer: als het resultaattegenvalt, dan gaat hij ofzij 
de laan uit, hoe onberispelijk hun inspanning en kun
digheid ook geweest mogen zijn'.3 

Dat de praktijk van de laatste jaren haaks staat op 
deze theorie mag symptomatisch heten voor verwor
ding van onze politieke cultuur. Terwijl de feiten het 
gelijk van de 'preciezen' bevestigden, trokken de 'rek
kelijken' aan het langste eind : Van Aardenne had het 
Parlement voorgelogen, maar mocht, weliswaar als 
aangeschoten wild, blijven zitten; Brokx moest weg, 
hoewel het onderzoek nog gestart moest worden, 
omdat bewindslieden zelfs niet onder verdenking van 
onoorbaar handelen moeten staan; Braks mocht blij
ven zitten na hetonderzoek waaruit bleek dat hij en zijn 
ambtenaren over de schreef waren gegaan. 

Nu zijn er waarnemers, zoals bijvoorbeeld de be
kende (VVD) socioloog prof. J.A.A. van Doorn, die in 
deze dubieuze gang van zaken juisf een positieve 
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ontwikkeling zien . De 'calvinistische ethiek' zou ver
vangen zijn door een 'post-calvinistische self- adver
tisement',ofin deanderewoordenvan Van Doorn: 'van 
een klein-burgerlijke naar een volwassen wijze van 
politiek bedrijven'. Een al te strikte benadering leidt 
volgens hem slechts tot valse ministeriële deemoedig
heid en het zoeken van uitvluchten. De liberale socio
loog acht politiek fatsoen 'een achterhaald begrip uit 
de nadagen van benepen christelijke opvattingen' . 
Opvattingen als deze van invloedrijke hoogleraren 
acht ik behalve verwerpelijk ook gevaarlijk, omdat ze 
het effect van de zichzelf waarmakende voorspelling 
kunnen hebben : het verval der politieke zeden wordt 
gelegitimeerd en daarmee aangemoedigd . De hoog
geleerde moet zich dit effect of niet hebben gereali
seerd, of het moet hem een zorg zijn . 

Politiek fatsoen 

D66 heeft bij de behandeling van de kwesties Van 
Aardenne, Brokx en Braks steeds een geheel andere 
lijn gekozen. Niet omdat zij uitgaat van een ouderwets 
christelijke moraal, maar omdat zij mede is opgericht 
om onzuiverheid en onfatsoen in de politiek overal en 
altijd te bestrijden. Dat is geen naïef idealisme, maar 
gegeven de huidige normen kennelijk nog steeds een 
harde politieke noodzaak. Bij een op zuiverheid geba
seerde opvatting over de wijze van politiek bedrijven 
past nu eenmaal een strikte interpretatie van de minis
teriële verantwoordelijkheid . Deze strenge benade
ring houdt niet tegelijkertijd in dat er een gouden regel 
bestaat voor hetvaststellen van de niet door de minister 
teoverschrijdengrens. Wel impliceertzij daterheelwat 
meer over te zeggen valt dan dat deze maar ad hoc 
aangegeven moet worden. 

Allereerst is ook bij een strikte toepassing van de 
norm redelijkheid een randvoorwaarde. Zo is het evi
dent onredelijk het vertrouwen in een minister op te 
zeggen als een ambtenaar incidenteel blundert, zon 
derdatditernstige beleidsmatige gevolgen heeft. In het 
visserijquotum-debat formuleerde Pronk gedeeltelijk 
in navolging van oud minister-president Den Uyl een 
drietal vragen die, ook in mijn visie, goed als richtsnoer 
gehanteerd kunnen worden, zonder dat ze overigens 
ook als uitputtend beschouwd kunnen worden . Een: 
Heeftde minister zijn ambtenaren in grote lijnen duide
lijk gemaaktwatzijn beleid is? Twee: Heeft de minister 
van tijd tot tijd nagegaan of zijn ambtenaren de uitge
zette lijnen wel volgen? Drie: Heeft hij de juiste maatre
gelen genomen als ambtenaren dat beleid doorkruis
ten of zich op een andere manier gedroegen dan door 
zijn aanwijzing werd aangegeven?5 

Antwoorden op deze vragen zi jn i nderdaad voor een 

goede afweging uiterst belongrijk, hoewel men natuur
lijk altijd van mening kan verschillen over de mate 
waarin deze ook bevredigend zijn. Bij dit Den Uyl
PoI'onk criterium past evenwel nog een tweede kantteke
ning. Het lijkt redelijk ministers alleen te laten boeten 
voor structurele, beleidsmatige ambtelijke fouten en 
niet voor incidenten. Niettemin kan men de maatstaf 
incidenteel-structureel niet absoluut hanteren .6 Een op 
het eerste gezicht incidentele foutieve handeling kan 
op den duur immers structurele gevolgen krijgen (bij
voorbeeld het aftreden in het Verenigd Koninkrijk van 
de invloedri jke defensie minister Heseltinena het uit
lekken van een brief door Thatchers topambtenaar). 

Natuurlijk is hetom redenen van politieke zuiverheid 
verreweg het beste a Is bewi ndsl ieden u it zichzelf aftre
den als blijkt dat zij of hun ambtenaren duidelijl<te kort 
zijn geschoten. Ook in een twijfelgeval zouden zij 
echter hun portefeuille ter beschikking moeten stellen, 
waarna het Parlement alsnog over hun lot kan beslis
sen. Het aftreden van bewindslieden zou in de Neder
landse politieke cultuur dan wel als minder dramatisch 
moeten worden opgevat dan tot nu toe het geval is. Als 
een minister om andere redenen dan gebrek aan 
competentie of integriteit aftreedt, kan voor hem een 
andere hoge functie, eventueel zelfs later een ander 
ministerschap worden overwogen. Maar ook als een 
minister .ondanks zware kritiek niet uit zichzelf af is 
getreden, zal de Kamer zich expliciet (moeten) uitspre
ken overzijn aanblijven. Dit is staatsrechtelijk gewenst, 
omdat immers duidelijk moetzijn ofhij nog hetvertrou
wen van het Parlement geniet. Maar ook om politieke 
redenen zal er om helderheid in de Tweede Kamer 
worden gevraagd. Als het (huidige) kabinet en de 
regeringsfracties iets hebben geleerd van de kwestie 
Van Aardenne dan is het wel dat men bewindslieden 
niet 'als aangeschoten wild' moet laten zitten . Bij zo'n 
situatie kan immers alleen de oppositie garen spinnen. 
Dit betekent dat zowel regering als regeringspartijen 
steeds willen voorkomen dat de figuren ontstaan van 
'de minister die eigenlijk af had moeten treden'. Zij 
zullen derhalve -welhaast voorspelbaar - absolute 
duidelijkheid eisen over het vertrouwen dat de diverse 
fracties (nog) in de betrokken minister hebben. Op 
zichzelf lijkt mij dit overigens geen ongezonde ontwik
keling. 

Primaat van het Parlement 

Wie zoals D66 'trad itioneel' de politieke en staatsrech
telijke zuiverheid voorop stelt, ontkomt niet aan een 
tamelijk strenge normgeving, ook waar het de ministe
riële verantwoordelijkheid betreft. Hierin is dan ook 
geen plaats voor een eigen verantwoordelijkheid van 



ambtenaren ten opzichte van het Parlement, zoals 
sommigen ook binnen D66 suggereren. Dit zou het 
gezag van de minister zowel op zijn departement als in 
het Parlement onaanvaardbaar uithollen. Het Den Uyl
Pronk criterium zou zijn waarde volledig verliezen. De 
enorme ambtelijke coördinatiegeschillen die nu op 
politiek niveau worden beslecht, zouden zowel in aan
tal als omvang toenemen. Ook een verschil in verant
woordelijkheid tussen het uitstippelen en uitvoeren van 
beleid biedt geen oplossing. Uitvoering is dikwijls ook 
beleid maken. Het Parlement moet daarentegen juist 
meer greep krijgen op de besteding van vastgestelde 
begrotingsbedragen. Als verantwoordelijkheid te veel 
gespreid wordt, bijvoorbeeld over ambtenaren, zal het 
resultaat ongetwijfeld zijn dateen ieder naareen ander 
wijst en in feite niemand meer echt aangesproken kan 
worden: 

Ook is binnen de door mij geschetste (D66) opvattin
gen over ministeriële verantwoordelijkheid geen ruim
te voor andere constructies die deze verantwoordelijk
heid en het daarbij horende primaat van het Parlement 
verregaand ondermijnen. Zo is een rechtstreeks geko
zen minister-president die tussentijds niet afzetbaar is 
door het Parlement, op generlei wijze te rijmen met 
ongeveer alles wat D66 de laatste tijd in het openbaar 
over ministeriële verantwoordelijkheid heeft gezegd. 

Op grond van haar verleden is D66 in principe de 
meest geloofwaardige vertolkster van 'zuiverheid' in 

. de politiek en in de toepassing van het staatsrecht. De 
enige voorwaarde is wel dat onze ideeën consistent 
zijn. Onze parlementsleden zullen ze dan zeker conse
quent verwoorden. 
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