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HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN SAMENVATTING 

De bijzondere commissie voor Onderzoek van de Organisatie en de 
Werkwijze der Kamer (hierna te noemen de commissie of de commissie 
oow) werd in maart 1985 ingesteld naar aanleiding van de gedachtenwisse-
ling over het rapport van de RSV-enquêtecommissie. Het verslag dat de 
commissie hierbij uitbrengt, is in betrekkelijk korte tijd en in een geest van 
grote eensgezindheid tot stand gekomen. Dit betekent niet dat alle commis-
sieleden het met het hele rapport eens zijn en het op elk onderdeel en elke 
aanbeveling onderschrijven. De commissie heeft er echter van afgezien bij 
elk onderdeel de verschillende afwijkende opvattingen expliciet te vermel-
den. Voor elk gedaan voorstel bestaat een meerderheid in de commissie, 
die van wisselende samenstelling is. De commissie heeft spoedshalve voor 
deze werkwijze gekozen, die haar leden ontsloeg van de verantwoordelijkheid 
voor intensieve ruggespraak met hun respectieve fracties. Toch meent zij 
brede steun in de Kamer te mogen verwachten. Zij hoopt dat deze steun 
nog vóór het paasreces 1986 zal blijken. 

Slechts op een tweetal punten bevat het verslag een minderheidsoordeel 
en wel inzake onderwerpen, die naar het gevoelen der meerderheid geen 
regeling behoefden; de waarborging van minderheidsrechten bij de 
besluitvorming over het inschakelen van externe deskundigen, alsmede het 
toekennen van spreektijden bij het aanwijzen door fracties van één woord-
voerder. 

Bovengenoemde eensgezindheid vindt haar verklaring goeddeels in de 
taakopvatting van de commissie. Zij heeft zich niet verdiept in staatkundige 
theorieën en mogelijke wetswijzigingen, doch zich beperkt tot praktische 
maatregelen binnen het raam van de huidige wet. Wel stelt zij enige 
wijzigingen in het Reglement van Orde voor. 

Ook van een nabeschouwing over het debat inzake het RSV-rapport heeft 
de commissie afgezien. Zij beseft dat zeer verschillend wordt gedacht over 
twee gebreken, die in dat debat ter sprake kwamen: incidentalisme en 
meeregeren door de Kamer. Bovendien zal het steeds een kwestie van 
politieke waardering blijven welke incidenten zich lenen tot welke behande-
ling, respectievelijk in welke gevallen en in welke mate de Kamer vooraf 
de regering mag trachten te beïnvloeden. 

De commissie heeft zich geconcentreerd op een wens die destijds 
algemeen werd geuit, namelijk verbetering der controle van het regerings-
beleid. Zij definieert dit begrip controle als toetsing van daden, woorden en 
voornemens van de regering. Dat mag niet worden verward met het 
Engelse begrip «control», dat beheersing betekent. In hoeverre de volksver-
tegenwoordiging de regering mag of moet beheersen, is nu juist een der 
staatkundige strijdvragen die de commissie heeft laten rusten. 

Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om enkele zaken te 
bespreken die slechts zijdelings met het controlevraagstuk samenhangen. 
Zij zullen hieronder nader worden aangeduid. 

De activiteiten van de Kamer in het algemeen en haar controlewerkzaam-
heden in het bijzonder zijn mede afhankelijk van externe omstandigheden, 
die vatbaar zijn voor kritische behandeling. Zo gaat de commissie in 
hoofdstuk 2 in op de betrekkingen tussen ministerraad en Kamer. Zij 
beveelt aan dat elke regeringsverklaring vergezeld gaat van een actie-pro-
gramma en dat in de hoofdpunten van het regeringsbeleid, een publikatie 
die op Prinsjesdag pleegt te verschijnen, alle belangrijke beslissingen 
worden vermeld die de ministerraad in het afgelopen jaar heeft genomen. 

Hoofdstuk 3 behandelt een vorm van communicatie tussen de Kamer en 
individuele ministers: de nota. De commissie somt een aantal eisen op die 
aan alle nota's zouden moeten worden gesteld. Zij voegt daaraan een 
beschouwing toe over de wijze van behandeling. Commissies dienen een 
grotere vrijheid van handelen te krijgen. Het geldende strakke reglements-
voorschrift (altijd bespreking in een uitgebreide commissievergadering) 
ware te schrappen. 
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Hoofdstuk 4 wijdt aandacht aan officiële adviesorganen. De commissie 
herhaalt de eerder door de Kamer uitgesproken wens dat Kamer, respectie-
velijk initiatiefnemers rechtstreeks advies vragen. Ook beveelt zij rechtstreeks 
contact tussen kamercommissies en adviesorganen aan. 

Hoofdstuk 5 bevat een zelfde aanbeveling ten aanzien van het contact 
tussen Kamer en departementale ambtenaren, onverminderd de ministeriële 
verantwoordelijkheid. 

In hoofdstuk 6 betoogt de commissie dat de Kamer over middelen moet 
beschikken om - naast ministers, adviesorganen en ambtenaren - ook 
andere deskundigen te raadplegen. 

Na deze beschouwingen over externe contacten komen procedures 
binnen de Kamer aan de orde. Hoofdstuk 7 gaat over commissies in het 
algemeen. De commissie pleit voor beperking van hun aantal en voor 
betere onderlinge afstemming der werkzaamheden. 

Met het oog op de parlementaire controletaak ligt een afzonderlijk 
hoofdstuk, het achtste, over de commissie voor de Rijksuitgaven voor de 
hand. De commissie oow stelt aanscherping voor van de desbetreffende 
reglementsbepaling en beveelt de mogelijkheid aan van een aan de 
commissie voor de Rijksuitgaven toe te voegen kleine staf. 

Hierop sluit, in hoofdstuk 9, een uitvoerige beschouwing aan over het 
controlemiddel bij uitstek: de begrotingsbehandeling. In dit hoofdstuk zijn 
de presentatie van het regeringsbeleid en de reactie van de Kamer daarop 
achtereenvolgens en in onderlinge samenhang besproken. De commissie 
bepleit een gevoegde behandeling van nieuwe en suppletoire begrotingen. 
Daarbij zou allereerst mondeling overleg moeten worden gevoerd met 
vragen post voor post, waarna de fracties hun politieke oordeel kunnen 
geven in de plenaire vergadering. Bepaalde onderdelen kunnen later 
afzonderlijk aan de orde komen. De commissie voor de Rijksuitgaven ware 
met enige coördinerende taken te belasten. 

Hebben de hoofdstukken 7, 8 en 9 hoofdzakelijk dus betrekking op taak 
en werkwijze van de commissie als zodanig, hoofdstuk 10 bespreekt het 
werk van griffiers en stenografen. Ook bepleit de commissie in dit verband 
de mogelijkheid van een mondeling debat vóórdat de schriftelijke voorbe-
reiding van een onderwerp is voltooid. De actualiteit van en de behandeling 
voor de kameragenda kunnen hierdoor winnen. 

Na de wijze van verslaglegging behandelt de commissie in hoofdstuk 11 
enige aspecten van wetgevingstechniek. Zij stelt de oprichting voor van 
een bureau wetgeving ter griffie. 

Hoofdstuk 12 behandelt het onderwerp: de indamming van de motievloed. 
Hoofdstuk 13 is gewijd aan een papieren onderwerp: registratuur en 

archivering. De commissie vond hiertoe rechtstreeks aanleiding in het 
RSV-rapport. 

Mede als gevolg van de aanbevelingen in de voorgaande gedeelten 
bespreekt de commissie in hoofdstuk 14 de assistentie van leden, fracties 
en Kamer als geheel. Alle vaste commissies dienen te worden toegerust 
met een vaste staf, bestaande uit een griffier, een medewerker voor 
administratie en organisatie en een onderzoeker-documentalist. 

De commissie hierinnert eraan dat de laatste ingrijpende wijziging van 
het Reglement van Orde dateert van 1980. Toen is de regel van openbaarheid 
der commissievergaderingen ingevoerd. Sindsdien is het zwaartepunt der 
werkzaamheden steeds meer komen te liggen op de commissies. Het 
voorliggende rapport borduurt goeddeels voort op deze ontwikkeling. 
Daarbij ligt het accent meer op organisatorische aanpassingen, mede ter 
bevordering van de doelmatigheid, dan op hervorming van het Reglement. 

Controle is in hoge mate een kwestie van organiseren. Nochtans vertrouwt 
de commissie dat al haar bureaucratische aanbevelingen ten voordeel 
zullen strekken aan een betere democratische verantwoording. 
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HOOFDSTUK 2. BETREKKINGEN TUSSEN MINISTERRAAD EN KAMER 

2.1. De rol van het regeerakkoord in de relatie ministerraad/parlement 

De commissie wijst erop dat de laatste jaren het regeerakkoord een 
belangrijke factor bij het vaststellen van het algemeen regeringsbeleid is 
geworden. Hierdoor vindt in feite een versterking plaats van de directe 
invloed van (de meerderheid) van het parlement op dat beleid. Het akkoord 
regelt de hoofdpunten van het te volgen regeringsbeleid en heeft als 
gevolg dat zowel de coalitiepartners als de te benoemen ministers zich 
eraan gebonden behoren te voelen. Het maken van een regeerakkoord 
door beoogde coalitiepartners legt een directe invloed bij de Kamer, dat wil 
zeggen bij de meerderheid van het moment. De totstandkoming van dat 
akkoord wordt niet door de ministers beïnvloed. Dat zou wel kunnen, doch 
dit is niet het geval. Het gebeurt door de fracties. 

De commissie spreekt zich niet uit over de mate van detaillering van het 
akkoord. Het is haar maar al te goed bekend, dat daarover verschillend 
wordt gedacht. Vast staat naar haar mening wel, dat ieder akkoord, hoe 
gedetailleerd of globaal ook, het eerste document is, aan de hand waarvan 
het regeringsbeleid zolang het kabinet zit, wordt gecontroleerd. Indien 
derhalve een individuele minister dan wel het kabinet als collectief bij de 
besluitvorming besluiten neemt, die door de Kamer(s) als strijdig met het 
regeerakkoord worden beoordeeld, dan kan de Kamer de minister, respec-
tievelijk het kabinet op zijn verantwoordelijkheid aanspreken. 

2.2. Het algemeen regeringsbeleid 

2.2.1. Incidentalisme 

Naar de mening van de commissie vallen niet alleen hoofdlijnen in de 
praktijk onder het algemeen regeringsbeleid, maar ook onderwerpen die 
kunnen leiden tot politieke consequenties óf van invloed kunnen zijn op de 
positie van het kabinet. Het incidentalisme dat hiervan het gevolg is, kan 
ten koste gaan van de eenheid van het algemene regeringsbeleid en ook de 
eenheid van de ministerraad naar buiten toe onder druk zetten (zie de 
artikelen 5, 11, lid 2 en 25, lid 1 Reglement van Orde voor de Raad van 
Ministers). 

2.2.2. Rol van het parlement 

De commissie heeft geconstateerd, dat volgens velen het parlement te 
sterk is gericht op details en te weinig op hoofdlijnen, waardoor ook het 
kabinet in het overleg met de Kamer wordt gedwongen zich met deze 
details bezig te houden. Door de overaccentuering van de korte termijn 
door het parlement wordt het kabinet niet aangesproken op het lange-ter-
mijnbeleid, dat het al dan niet voert. Opvallend is dat de ministerraad en de 
Kamer elkaar beschouwen als oorzaak van die problemen of ten minste 
elkaar die problemen verwijten, waardoor de communis opinio over 
oplossingen ontbreekt. 

2.3. Vertrouwelijkheid van gegevens 

In de commissie is behoefte gebleken aan een nadere regeling van de 
aan de Kamer vertrouwelijk versterkte inlichtingen. Daarnaast is de vraag 
aan de orde geweest of het vertrouwelijk zijn van gegevens steeds aan-
vaardbaar is ten behoeve van de openbare behandeling van regeringsvoor-
stellen over bij voorbeeld grote projecten. De commissie heeft geconcludeerd 
dat ter zake met de regering in overleg moet worden getreden als is 
voorgesteld in de brief van de minister van Financiën dd. 2 september 1985 
(kamerstuk 18963, nr. 2). 
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2.4. Aanbevelingen van de commissie 

1. De regeringsverklaring zelf moet zo concreet mogelijk zijn; dit mag 
niet gaan ten koste van de spoed waarmee de regeringsverklaring wordt 
afgelegd. De gebruikelijke termijn van 2 a 3 weken moet niet worden 
ingekort. De regering moet de regeringsverklaring vergezeld laten gaan 
van een actieprogramma, waarin een concrete uitwerking wordt gegeven 
van het regeerakkoord. Dit actieprogramma moet jaarlijks ten behoeve van 
de algemene beschouwingen worden aangevuld en bijgesteld. 

2. Er dient een voortgangscontrole op de invulling en uitvoering van de 
ministerraad-besluiten te zijn. Dit kan aan de hand van de publikatie van de 
minister-president over de hoofdpunten van het regeringsbeleid, die ieder 
jaar tegelijk met de Macro-Economische Verkenningen en de miljoenennota 
wordt aangeboden. Hiertoe is het noodzakelijk dat in deze publikatie een 
opsomming plaatsvindt van alle over deze hoofdpunten genomen beslis-
singen, die de ministerraad dat jaar heeft genomen. 

3. De Kamer dient de beschikking te krijgen over dezelfde informatie 
aangaande de besluiten van de ministerraad als die welke aan de parle-
mentaire pers wordt verstrekt en zij dient die op hetzelfde tijdstip te krijgen. 
Toezending dient door de minister-president te geschieden. In dit kader is 
het van belang dat de bestaande afspraken met de Rijksvoorlichtingsdienst 
(RVD) inzake de informatie aan de Kamer over besluiten van de ministerraad 
geïnventariseerd worden. Deze inventarisatie zal moeten uitwijzen of 
bijstelling van de bestaande afspraken noodzakelijk is. 

4. Als het kabinet besluiten van de ministerraad aan de Kamer wenst toe 
te zenden, geschiedt dit in beginsel in de vorm die de raad wenselijk acht. 

5. Over het verstrekken van inlichtingen van vertrouwelijke aard en de 
wijze waarop een en ander ter zake nader moet worden geregeld, zal 
overleg met de regering dienen plaats te vinden. 

HOOFDSTUK 3. DE NOTA 

3.1. Het verschijnsel nota 

De discussie over het verschijnsel nota is niet bepaald nieuw. Het 
parlementaire jaar 1974/1975 was een beroemd notajaar: waren de jaren 
daarvoor goed voor zo'n 16 nota's per jaar met een gemiddelde omvang 
van 500 bladzijden, in 1974/1975 steeg dat aantal tot 44 met een gezamenlijke 
omvang (inclusief bijlagen) van bijna 3000 bladzijden tekst. Deze produktie 
leidde op haar beurt tot een hele serie beschouwingen over het verschijnsel 
in diverse vaktijdschriften; beschouwingen die ook doorklonken in de 
Tweede Kamer zelf, bij voorbeeld naar aanleiding van het voorstel in 
september 1975 van de commissie voor de Werkwijze van de Tweede 
Kamer tot tijdelijke invoeging in het Reglement van Orde van nieuwe 
bepalingen nopens de behandeling van nota's. De commissie kan niet aan 
de indruk ontkomen dat de zinnige kritiek en voorstellen die in die beschou-
wingen ten beste werden gegeven, op de plank zijn blijven liggen. Toch is 
daarvoor geen enkele reden. De notavloed is na 1974/1975 bepaald niet 
definitief beteugeld en in banen geleid. In het parlementaire jaar 1983/1984 
werden bij de Kamer 31 nota's ingediend en daarnaast nog eens 40 notities 
en brieven met een nota-achtig karakter. De totale omvang bedroeg maar 
liefst 5130 bladzijden tekst. De behandeling leverde 322 moties op, waarvan 
114 werden aangenomen, 123 verworpen, 35 gewijzigd, 17 ingetrokken en 
33 aangehouden. Hiermee wil de commissie onderstrepen dat er alle 
aanleiding is voor bezinning; de nota neemt nog steeds een prominente 
plaats in onder de zaken die aandacht van de Kamer vragen; daarmee is de 
vraag naar status, procedure en produktiviteit van de nota en de behandeling 
ervan in de Kamer geen overbodige. 
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In de discussie over de staatsrechtelijke betekenis van de nota is er in elk 
geval overeenstemming over één ding: dat daarover geen overeenstemming 
bestaat. De commissie verwijst naar de woorden van mr. J. J. Vis in 
NRC-Handelsblad van 10 april 1976: «wat precies een nota is weet niemand 
en evenmin staat vast aan welke eisen een nota moet voldoen om nota 
genoemd te kunnen worden.». Reeds eerder constateerde prof. mr. J. M. 
Polak in het Nederlands Juristen Blad van september 1975 dat er nogal wat 
klachten zijn over het verschijnsel nota. «Zij komen alle hierop neer dat er 
zo weinig lijn in zit.». Enerzijds heeft dat te maken met de departementale 
verscheidenheid. Het ene ministerie kijkt anders aan tegen het hanteren 
van nota's dan het andere. Bij de notaproduktie zijn de ministeries van 
Onderwijs en Wetenschappen, van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer duidelijk 
koplopers (zij nemen met zijn drieën meer dan de helft van de produktie 
voor hun rekening), terwijl ministeries als Financiën, Economische Zaken 
en Landbouw en Visserij duidelijk minder brood zien in het notawezen: 
deze drie ministeries komen aan 10% van de produktie. Ongetwijfeld heeft 
dat te maken met de breedheid en diversiteit van zaken die onder een 
ministerie vallen en met de cliënt-gevoeligheid ervan. 

Tegelijkertijd werpt dat naar de mening van de commissie een andere 
vraag op: welke verwachting, respectievelijk doelstelling heeft men bij het 
indienen van een nota, en hoe verhoudt zich dat tot de verwachtingen/ 
doelstellingen van de Kamer? Niet zelden bevatten nota's een opsomming 
van beleidsvoornemens, respectievelijk voornemens tot regelgeving 
waarvan de motivatie en de uitwerking afzonderlijk op andere plaatsen te 
vinden is, dan wei wordt aangekondigd. Voor een minister is een dergelijke 
nota vaak het aftasten van haalbaarheid van voornemens, respectievelijk 
de gewenste richting ervan, terwijl voor de Kamer vaak de onderlinge 
samenhang en afstemming van verschillende voornemens het object van 
interesse en beraadslaging is, alsmede de vraag hoe voornemens passen 
in een langere termijnvisie/ontwikkeling. Op die manier kan door het 
uiteenlopen van verwachtingen en doelstelling tussen minister(s) en Kamer 
de behandeling van een nota makkelijk worden tot een beschaafd langs 
elkaar heen praten. Het formele resultaat van het behandelen van nota's is 
daarmee in overeenstemming: de nota wordt voor kennisgeving aangeno-
men en de Kamer uit haar wil door het aanvaarden van moties, die vrijwel 
altijd terugkeren op het moment waarop voornemens, zoals aangekondigd 
in nota's in de vorm van regelgeving aan de Kamer worden voorgelegd. Op 
dat moment blijkt immers pas of die wilsuitingen van de Kamer worden 
omgezet in beleid. Zo bezien is de nota een tamelijk krachteloos instrument 
voor de Kamer om mede richting te geven aan beleid of om daarin samen-
hang en afstemming te bevorderen: de realisatie ervan blijkt pas later, als 
het beleid in formele zin aan de orde is. 

3.2. Aanbevelingen 

Door de jaren heen zijn talrijke suggesties gedaan om wat meer duidelijk-
heid en lijn te krijgen in zowel de eisen, die er aan een nota als zodanig 
zouden moeten worden gesteld, als in de behandeling ervan, respectievelijk 
de besluitvorming erover. 

De commissie is van oordeel, dat het verzwaren van vereisten aan de 
inrichting van nota's en het verlichten van de behandeling ervan in de 
Kamer een tweesnijdend zwaard is dat ertoe kan bijdragen dat een nota 
een belangrijk instrument kan worden bij het vervullen van de hoofdtaken 
van de Kamer: 1) het inzicht verwerven in voorgenomen wetgeving van de 
kant van de regering en daaraan richting geven en 2) het controleren van 
de regering door het confronteren van beleidsvoornemens met de feitelijke 
praktijk. 

Het minste dat van een nota mag worden verwacht, is dat beide elementen 
er geordend en inzichtelijk in zitten, zodat de Kamer daarmee haar taken 
naar eigen inzicht kan vervullen. 
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De bovenstaande beschouwingen geven de commissie dan ook aanleiding 
de navolgende aanbevelingen te doen. 

3.2.1. Betreffende de inrichting van nota's 

Momenteel lopen in veel nota's historische overzichten, beschrijvingen 
van belendend beleid, voorgenomen beleid, tijdplanning en financiële 
aspecten door elkaar. Er dienen dan ook ter zake de navolgende eisen te 
worden gesteld: 

a. Elke nota dient voorzien te zijn van een brief aan de Kamer, waarin de 
beleidsvoornemens van de regering duidelijk en beknopt zijn weergegeven. 
Deze brief is voor de Kamer het voorwerp van besluitvorming. 

b. Elke nota dient een paragraaf te bevatten, waarin wordt vermeld of en 
zo ja op welke wijze inspraak is voorafgegaan aan de totstandkoming 
ervan. 

c. Elke nota dient een tijdschema te bevatten wanneer welk beleidsvoor-
nemen in welke vorm van regelgeving zou moeten worden omgezet, c.q. 
voorgelegd aan de Kamer. 

d. Elke nota dient te zijn voorzien van een paragraaf, waarin de financiële 
aspecten en consequenties van beleidsvoornemens worden weergegeven. 

e. Elke nota dient een paragraaf te bevatten waarin beleidsvoornemens 
worden beoordeeld in het licht van het algemeen onderschreven deregule-
ringsstreven. 

f. Elke nota dient een paragraaf te bevatten, waarin de gevolgen van 
beleidsvoornemens voor de bestaande praktijk worden uiteengezet. 

3.2.2. Betreffende de behandeling van nota's 

De commissie is van oordeel, dat indien een ingezonden nota niet aan de 
gestelde eisen van inrichting voldoet, het bureau van wetgeving (voorgesteld 
in hoofdstuk 11) zulks kenbaar dient te maken aan de kamervoorzitter. Deze 
kan na advies daaromtrent van het Presidium te hebben ingewonnen, de 
Kamer voorstellen de nota aan de betrokken bewindspersoon terug te 
sturen. 

Omdat nota's, ondanks inrichtings- en verantwoordelijkheidsvereisten, 
ongelijksoortig zullen blijven ten aanzien van de breedte en diepte van het 
terrein dat wordt behandeld en de ingrijpendheid van beleidsvoornemens, 
zal de Kamer zich zelf een grotere vrijheid moeten gunnen ten aanzien van 
de behandeling van nota's. Na toewijzing aan een of meer commissies 
maken deze uit of de nota zonder meer voor kennisgeving kan worden 
aangenomen, schriftelijk kan worden behandeld, in een mondeling overleg, 
een uitgebreide commissievergadering of een plenair debat, dan wel kan 
worden betrokken bij de geplande (begrotings)wetgeving. Zij doen daartoe 
een voorstel aan het Presidium. Het hier voorgestelde vereist wijziging van 
het Reglement van Orde o.a. van het artikel waarin wordt bepaald dat 
nota's worden onderzocht in een uitgebreide commissievergadering. Dit 
betreffende artikel kan naar de mening van de commissie vervallen. 

HOOFDSTUK 4. ROL OFFICIËLE ADVIESORGANEN 

4.1. Algemeen 

Hoofdstuk 4 van de Grondwet kent naast de artikelen over de Raad van 
State en de Algemene Rekenkamer bepalingen over de vaste colleges van 
advies. 

Artikel 79 luidt: 
1. Vaste colleges van advies in zaken van wetgeving en bestuur van het 

Rijk worden ingesteld bij of krachtens de wet. 
2. De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van deze 

colleges. 
3. Bij of krachtens de wet kunnen aan deze colleges ook andere dan 

adviserende taken worden opgedragen. 
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Adviesorganen zijn in ons staatsbestel tot op heden instanties, die 
adviezen uitbrengen aan de regering. Adviesorganen hebben in het 
algemeen een relatie tot een of meer bepaalde ministers. 

Adviesorganen van de Staten-Generaal kent ons staatsbestel tot dusver 
niet. De Staten-Generaal hebben een controlerende en mede-wetgevende 
taak. Bij deze laatste taak heeft in het algemeen de regering het initiatief. 
Tot dusver gaat het werk van adviesorganen vooraf aan beleidsbepaling en 
de voorbereiding van wetgeving. Bij wetgeving kan echter het initiatief ook 
liggen bij de Tweede Kamer. De motie-Wessel-Tuinstra (kamerstuk 17353, 
nr. 16) sprak uit dat initiatiefnemers direct adviesaanvragen aan externe 
adviesorganen kunnen richten. De commissie kan zich met dit standpunt 
verenigen. Dit houdt in dat initiatiefnemers na de aanhangigmaking van 
een wetsvoorstel bij de Kamer de mogelijkheid moeten hebben om direct 
advies te vragen. 

Over contacten tussen kamercommissies en regeringscolleges handelt 
het besluit van de minister-president van 14 juli 1980. In deze aanwijzing is 
bepaald dat elk verzoek tot contact wordt gericht tot de betrokken minister. 
Gaat het over een uitgebracht en gepubliceerd advies, dan brengt de 
minister het verzoek over aan het adviesorgaan dat zelfstandig besluit of 
aan het verzoek zal worden voldaan. De minister beoordeelt of hij bij het 
gesprek aanwezig zal zijn. Betreft het verzoek een in voorbereiding zijnd 
advies, dan beslist de minister of een contact kan plaatsvinden. Op verzoek 
om advies uit te brengen, beslist de minister. Verzoeken van contacten met 
een adviesorgaan over andere onderwerpen worden door de minister voor 
inwilliging aan het adviesorgaan voorgedragen, voor zover door deze 
contacten geen afbreuk wordt gedaan aan het beginsel van ministeriële 
verantwoordelijkheid, die voor het naar behoren functioneren van het 
college als regeringsadviescollege bestaat. 

Ten aanzien van rechtstreekse advisering op verzoek van de Staten-Ge-
neraal (motie-Patijn, kamerstuk 17 353, nr. 11) heeft de regering afwijzend 
gereageerd. De commissie stelt zich echter op het standpunt dat het de 
Kamer mogelijk moet zijn zelfstandig advies te vragen aan een adviesorgaan. 

Voor de versterking van de werkwijze van de Kamer is het naar de 
mening van de commissie van belang de advisering uit te splitsen naar 
functie. Gelet op de belangrijkste taken van het parlement in zowel beleids-
voorbereidende als de controlefunctie, dient ook de positie van het parlement 
in die twee fasen van besluitvorming apart te worden bekeken. 

4.1.1. Beleidsvoorbereidende fase 

Aangezien de regering in zaken van wetgeving en bestuur in de meeste 
gevallen het voortouw heeft, moeten adviesorganen in hun advisering 
vooral richting regering werken. Een en ander laat echter onverlet dat ook 
de Kamer er alle belang bij heeft de adviezen bij haar besluitvormingsproces 
te kunnen betrekken. Afgezien van rechtstreekse advisering bij initiatief-
voorstellen van wet zouden naar de mening van de commissie de contacten 
tussen Kamer en adviesorganen van de regering verbetering behoeven. Als 
een van de mogelijkheden hiertoe noemt de commissie het rechtstreekse 
contact tussen adviesorganen en betreffende kamercommissie, waarbij in 
een soort kruisverhoor verschillende adviezen door de kamercommissie 
met de betrokken adviesorganen in hoor en wederhoor kunnen worden 
besproken. Daarnaast is het reeds bij enkele kamercommissies gebruikelijk 
aan het begin van het parlementaire jaar - in overleg met de betrokken 
bewindslieden - te komen tot een soort jaarprogramma, waarbij van de 
zijde van de regering wordt aangegeven op welke beleidsterreinen men 
van welke adviesorganen advisering wil hebben. Daarbij kan van de kant 
van de commissie zelf aan de regering worden gevraagd advies in te 
winnen bij een van de adviesorganen van de regering. De commissie is van 
oordeel dat dit overleg zeer zinvol is, maar spreekt wel uit dat de Kamer het 
recht moet krijgen om zelfstandig advies te vragen; zulks onafhankelijk van 
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het oordeel hieromtrent van de regering. Een en ander laat onverlet de 
positie van de Raad van State als topadviesorgaan. De Raad van State 
wacht tot alle adviezen binnen zijn, voordat een advies over een bepaald 
wetsvoorstel wordt gegeven. 

Bij de commissie is de vraag gerezen, of in dit kader ook het Centraal 
Plan Bureau, het Centraal Bureau voor Statistiek, de Rijksplanologische 
Dienst en het Sociaal en Cultureel Planbureau moeten worden betrokken. 
Gelet op de andersoortige positie van deze organen heeft de commissie 
gemeend dit niet te moeten doen. 

4.1.2. Evaluatie en controlefase 

Steeds duidelijker wordt dat het parlement zich meer moet bezighouden 
met de uitvoering van zijn eigen besluiten en die van de regering. Daartoe 
is het noodzakelijk dat de Kamer informatie krijgt omtrent de effecten van 
de genomen besluiten. De commissie is van mening dat het hier een 
zelfstandige taak van de Kamer betreft. De Kamer moet derhalve ook in de 
controlefase de gelegenheid hebben zich te kunnen richten tot de bestaande 
adviesorganen. Voorts verwijst de commissie naar de mogelijkheden, die 
in dit kader kunnen ontstaan bij verwezenlijking van de aanbevelingen, 
betrekking hebbend op de inschakeling van externe deskundigen (hoofdstuk 
6), alsmede die inzake een betere bestaffing van de Kamer. 

4.1.3. Gevolgen voor de samenstelling van de adviesorganen 

Naar de mening van de commissie is het voor de Kamer van groot 
belang dat de samenstelling van de adviesorganen in de beleidsvoorberei-
dende sfeer verschilt met die in de evaluatie- en controlesfeer. Zullen de 
beleidsvoorbereidende adviesorganen vooral door vertegenwoordigers uit 
de verschillende beleidsterreinen óf de commissies moeten worden 
bemand, bij de controle en evaluatie lijkt dat de commissie onwenselijk. 
Immers, controle door belanghebbende zelf geeft geen garantie voor 
onafhankelijke evaluatie. Derhalve zal de samenstelling van adviesorganen 
ter controle en evaluatie meer moeten worden gezocht in de richting van 
onafhankelijke deskundigen. Voor beide adviseringsfuncties acht de 
commissie het lidmaatschap van ambtenaren ongewenst. Afgezien van de 
vraag of bij evaluatie en controle sprake moet zijn van ad hoe-commissies, 
geldt in zijn algemeenheid dat de samenstelling van adviesorganen minder 
permanenten stationair moet zijn. Een snellere doorstroming, bij voorbeeld 
via een maximale zittingsduur van de leden, is gewenst. Immers, het 
gevaar van voorspelbare adviezen bij de vastliggende belangen is zeer 
groot. De Kamer heeft er daarnaast baat bij - en dat zou kunnen gebeuren 
in de zogenaamde kruisverhoren - om de reeds in de adviescolleges 
gesloten compromissen (met name in de beleidsvoorbereidende sfeer) 
bloot te leggen. Het is voor de Kamer noodzakelijk adviezen te ontdoen van 
«blote belangenbehartiging». 

4.1.4. Procedure en opzet van de adviesaanvraag 

De commissie stelt voor dat slechts commissies kunnen besluiten 
organen om advies te vragen. Zij dienen deze besluiten voor te leggen aan 
het Presidium van de Kamer. Dit college doet een voorstel aan de Kamer, 
die daarover vervolgens in meerderheid beslist. Deze procedure dient te 
worden neergelegd in het Reglement van Orde. 

Bij een adequate taakuitoefening door de Kamer is de beschikbaarheid 
van mogelijke beleidsalternatieven en advisering daarover van groot 
gewicht. Het vragen van advies aan meer dan een instantie over hetzelfde 
onderwerp geeft de Kamer meer mogelijkheden tot afweging. Van belang 
is eveneens dat de adviesaanvragen gericht en eenduidig worden geformu-
leerd. In zijn algemeenheid vindt de commissie voorts dat bij alle advies-
aanvragen termijnen moeten worden gesteld, waarbinnen de adviezen 
moeten zijn ontvangen. 
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4.1.5. Aanbevelingen 

Op grond van het vorenstaande komt de commissie tot de navolgende 
aanbevelingen. 

1. Na het aanhangig maken van een initiatiefwetsvoorstel bij de Kamer 
dient de mogelijkheid te bestaan om direct advies te vragen aan externe 
adviesorganen. 

2. Kamercommissies kunnen adviesorganen horen. 
3. Bij advisering in de beleidsvoorbereidende fase is een samenstelling 

van vertegenwoordigers uit de betreffende beleidsterreinen wenselijk. 
Bij advisering in de evaluatiefase zal de samenstelling moeten worden 

gezocht in de richting van onafhankelijke deskundigen. 
4. Het lidmaatschap van ambtenaren bij beide adviseringsfuncties is in 

het algemeen onwenselijk. 
5. Er dient een maximale zittingsduur voor leden van adviesorganen te 

komen. 

HOOFDSTUK 5. ROL DEPARTEMENTALE AMBTENAREN 

5.1. Vraagstelling 

Bij rijksambtenaren is een dosis kennis aanwezig, die ook voor het goed 
functioneren van de Kamer en kamerleden van belang kan zijn. Via de 
verantwoordelijke minister of staatssecretaris kan te allen tijde worden 
getracht over deze informatie te beschikken. De commissie heeft de vraag 
onder ogen gezien hoe meer en systematischer dan tot nu toe over deze 
informatie kan worden beschikt zonder (steeds) de verantwoordelijke 
bewindspersoon te behoeven in te schakelen. 

5.2. Uitgangspunten 

1. De Kamer heeft recht op alle informatie, die zij voor de uitoefening 
van haar taak nodig acht. Artikel 68 van de Grondwet geeft hiervoor de 
grens aan. 

2. Formeel strekt dit recht op informatie zich niet uit tot de wijze van 
informatieverstrekking. Dit neemt niet weg, dat indien een minister die 
gevraagde informatie anders (bij voorbeeld schriftelijk in plaats van in 
rechtstreeks contact met ambtenaren) wil verstrekken hij hiervoor goede 
argumenten zal moeten aanvoeren. Zijn verantwoordingsplicht ten opzichte 
van de Kamer strekt zich ook hiertoe uit. 

3. Eveneens geldt het recht op informatie in de zin van artikel 68 van de 
Grondwet formeel niet voor individuele leden van de Kamer. Niettemin is 
een goede werking van het individuele vragenrecht essentieel voor het 
goed functioneren van de Kamer. Een eventueel beroep op het formele 
verschil tussen de Kamer en een kamerlid zal dan ook goed moeten kunnen 
worden gemotiveerd. 

5.3. Knelpunten 

De commissie heeft geconstateerd, dat de geldende regelingen voor het 
contact tussen de Kamer of een kamercommissie en rijksambtenaren over 
het algemeen voldoende mogelijkheden bieden voor de hantering van het 
informatierecht van de Kamer met inschakeling van ambtenaren. Zij 
verwijst hiertoe naar de op 14 juli 1980 vastgestelde aanwijzingen inzake 
contacten tussen kamercommissies en ambtenaren en tussen kamercom-
missies en regeringsadviescolleges (kamerstuk 15848, nr. 3), alsmede naar 
de brief van de minister-president aan de Voorzitter van de Kamer dd. 31 
januari 1985, nr. 352464. 
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Niettemin doen zich in de praktijk op dit punt knelpunten voor, die 
wellicht te maken hebben met onduidelijkheid over de wijze waarop dit 
soort contacten in de praktijk vorm kan krijgen. Daarnaast heeft de commissie 
de behoefte geconstateerd aan meer duidelijkheid over de omstandigheden 
waaronder en de wijze waarop individuele kamerleden in contact kunnen 
treden met rijksambtenaren. 

De commissie heeft gezocht naar oplossingen voor deze knelpunten, niet 
om te pogen de ministeriële verantwoordelijkheid voor de interne gang 
van zaken op het ministerie aan te tasten, maar vanuit de overtuiging dat 
een goed gebruik van aanwezige ambtelijke kennis niet alleen kan bijdragen 
tot een beter functioneren van de Kamer, maar ook onnodige belasting van 
bewindslieden kan voorkomen. 

De volgende zaken hebben de aandacht van de commissie gehad. 
a. Tot welke ambtenaren kan de Kamer of een kamerlid zich wenden? 
In principe behoort dit ter beoordeling van de Kamer of het lid zelf te 

staan. Zo kan een kamercommissie in een publikatie van een ambtenaar 
aanleiding zien met hem te spreken. Ook behoeft een kamerlid niet op de 
hoogte te zijn van interne gezags- en verantwoordelijkheidsstructuren op 
een departement. Dit laat onverlet, dat de minister intern regelen stelt over 
de wijze waarop wordt gereageerd op verzoeken om inlichtingen. 

b. In welke gevallen kan de Kamer met ambtenaren spreken? 
Hoewel de mogelijkheid hiertoe al bestaat, wordt zij nog teveel beschouwd 

als een abnormale procedure. Het verdient aanbeveling het contact met 
ambtenaren te beschouwen als één van de mogelijkheden voor de Kamer 
om informatie te verkrijgen. Zo zou bij de voorbereiding van een procedure 
voor de Kamer of een kamercommissie kunnen worden nagegaan of het 
stellen van schriftelijke feitelijke vragen zou kunnen worden vervangen 
door het stellen van dergelijke vragen mondeling aan de betrokken ambte-
naren. Een minister zou ook de bijstand, waarop hij tijdens vergaderingen 
recht heeft (artikel 69 Grondwet) wat vaker kunnen doen geschieden door 
mondelinge informatie van zijn aanwezige ambtenaren in plaats van door 
het voorlezen van zojuist voorgelegde schriftelijke informatie van diezelfde 
ambtenaren. 

c. Hoe kan de Kamer invloed uitoefenen op het verstrekken van informatie 
door ambtenaren? 

De Kamer en de kamercommissies nemen nu veelal een passieve 
houding aan. Wil een minister ambtenaren meebrengen en het woord laten 
voeren, dan wordt dat toegestaan. Met name een commissie kan tevoren 
aan de minister laten weten aanwezigheid van bepaalde ambtenaren en 
rechtstreekse informatie van hen op prijs te stellen. 

d. Heeft het spreken van ambtenaren in kamer- en commissievergade-
ringen gevolgen voor de openbaarheid? 

Ambtenaren zijn aanwezig voor het verstrekken van informatie, niet om 
beleid te verdedigen. Is de informatie vertrouwelijk, dan is ze dat ongeacht 
of de minister of een ambtenaar haar verstrekt. Is ze niet vertrouwelijk, dan 
is het feit dat ze door een ambtenaar wordt verstrekt geen reden tot 
beperking van de openbaarheid. 

e. Kan een ambtenaar weigeren informatie te verstrekken? 
Uitgangspunt is dat een ambtenaar goed voorbereid ter vergadering 

komt. Daaronder valt ook, dat hij weet tot hoe ver hij kan gaan in het 
persoonlijk verstrekken van inlichtingen. Als hij twijfelt kan hij dat kenbaar 
maken en voor nadere informatie verwijzen naar de minister of naar een 
bevoegde collega. 

f. Kan de Kamer of een kamerlid zich ook wenden tot andere rijksambte-
naren dan die werkzaam bij een ministerie? 

Deze vraag speelt ten aanzien van gedeconcentreerde rijksdiensten en 
zogenaamde rijksheren in de regio. De commissie meent, dat het criterium 
moet zijn of ter plaatse relevante informatie kan worden verkregen, niet of 
de betrokken ambtenaar al dan niet een beleidsfunctie vervult op het 
ministerie. Het is een zaak van de betrokken ambtenaar en zijn meerderen 
om te zorgen, dat de bevoegdheidsverdeling tussen Den Haag en de regio 
niet in het gedrang komt. 
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g. Hoe kan worden bereikt, dat de verschillende ministeries één lijn 
trekken bij het verstrekken van informatie door ambtenaren? 

De commissie heeft geconstateerd, dat sommige ministeries zich soepel 
opstellen, andere daarentegen zeer terughoudend. Zij meent dat aanvaarding 
van dit rapport door de Kamer reeds de eenheid van handelen kan bevor-
deren. Verder ziet zij hierin een specifieke taak voor de minister-president. 

h. Op welke hulp mogen kamerleden rekenen bij het redigeren van 
amendementen en initiatiefvoorstellen van wet? 

Voor eenvoudige amenderingen moet een kamerlid zich rechtstreeks tot 
de competente ambtenaar kunnen wenden. Bij ingewikkelde amendementen 
en vooral bij initiatiefwetsvoorstellen ligt het voor de hand dat het kamerlid 
hierover de minister benadert. De betrokken ambtenaar verleent technische 
hulp binnen de grenzen van het redelijke. De hulp dient niet beperkt te 
blijven tot het vinden van een taalkundig en juridisch verantwoorde 
redactie. Verwacht mag worden, dat ook wordt gewezen op mogelijke 
consequenties van een amendement of voorstel. Inhoudelijke adviezen 
mogen niet worden verwacht. Uiteraard blijft het kamerlid te allen tijde 
verantwoordelijk voor hetgeen het met de ambtelijke hulp doet. 

i. Is voor het oplossen van de knelpunten wijziging van wet of Reglement 
van Orde nodig? 

Wettelijke belemmeringen zijn naar de mening van de commissie niet 
aanwezig. Het Reglement van Orde kent het optreden van ambtenaren in 
de Kamer en tijdens commissievergaderingen. Artikel 73 maakt het 
mogelijk, dat ambtenaren het woord voeren in een vergadering van de 
Kamer «zo dikwijls de ministers dit verlangen». Deze ambtenaren vallen 
dan onder de «personen die de ministers bijstaan» (artikel 69 Grondwet). 

De artikelen 30 en 43 handelen over het overleg met de regering, dat een 
commissie zowel mondeling als schriftelijk kan voeren. Over de rol van 
ambtenaren hierbij wordt niet gesproken. Dat gebeurt wel in artikel 41: Wil 
de commissie zich door rijksambtenaren doen voorlichten, dan nodigt zij 
hen door tussenkomst van de desbetreffende minister uit. Uit het verband 
kan worden afgeleid, dat deze bepaling ziet op een hoorzitting van een 
commissie en niet op een mondeling overleg met ambtenaren. 

De commissie meent, dat het optreden van ambtenaren in bijzijn van een 
minister geen nadere regeling behoeft. Zij zou dit optreden in een commis-
sievergadering, waarin geen minister aanwezig is, niet als strijdig met het 
Reglement van Orde willen beschouwen. Het Reglement voorziet niet in 
deze situatie. Terwille van de duidelijkheid, met name ten opzichte van de 
betrokken ambtenaar, geeft de commissie de voorkeur aan aanvulling van 
het Reglement van Orde op dit punt. Een voordeel hiervan is ook, dat het 
overleg met ambtenaren als één van de instrumenten van de Kamer een 
formele basis krijgt. 

De commissie zou deze mogelijkheid niet willen uitbreiden tot kamerver-
gaderingen en uitgebreide commissievergaderingen. De behoefte daaraan 
lijkt ook niet aanwezig omdat zij zich moeilijk kan voorstellen dat deze 
vergaderingen zullen worden gehouden zonder de aanwezigheid van de 
verantwoordelijke minister. 

j . Welke consequenties zal de voortgaande automatisering van informa-
tiebestanden, zowel bij de ministeries als bij de Staten-Generaal, hebben 
voor de rechtstreekse informatieverstrekking aan kamerleden? 

Ten einde optimaal gebruik te kunnen maken van geautomatiseerde 
bestanden en doublures te voorkomen, zullen regelingen moeten worden 
getroffen voor de onderlinge toegankelijkheid van de bestanden van de 
Kamer en van rijksdiensten. Deze zaak is in studie bij de door het Presidium 
ingestelde Adviescommissie Documentatie en Automatisering, zodat de 
commissie haar buiten beschouwing heeft gelaten. 

5.4. Aanbevelingen 

De commissie komt op basis van het vorenstaande tot de volgende 
aanbevelingen. 
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1. Het Reglement van Orde dient te worden aangevuld met bepalingen 
over met ambtenaren te voeren mondeling overleg door het aanbrengen 
van de volgende wijzigingen: 

a. In artikel 30 wordt na de tweede volzin tussengevoegd: 
Een mondeling overleg, gericht op het verkrijgen van inlichtingen, kan 

met instemming van de desbetreffende minister geheel of gedeeltelijk 
worden gevoerd met door de minister daartoe aangewezen rijksambtenaren. 

b. In artikel 43 wordt, onder vernummering van het derde lid tot vierde 
lid, een nieuw derde lid ingevoegd: 

3. Een mondeling overleg, als bedoeld in het vorige lid onder b, dat is 
gericht op het verkrijgen van inlichtingen, kan met instemming van de 
desbetreffende minister geheel of gedeeltelijk worden gevoerd met door 
de minister daartoe aangewezen rijksambtenaren. 

2. De vaste en bijzondere commissies wordt in overweging gegeven in 
voorkomende gevallen tijdrovende procedures, zoals het stellen van 
schriftelijke feitelijke vragen, te vervangen door een mondeling overleg 
met ambtenaren. 

3. Het kan in het belang van een goede informatie van de Kamer zijn, dat 
vragen van een overwegend technisch karakter in het bijzonder tijdens 
commissievergaderingen kunnen worden beantwoord door ter vergadering 
aanwezige ambtenaren. 

4. Elk kamerlid heeft het recht zich rechtstreeks te wenden tot die 
rijksambtenaren van wie het meent, dat zij in staat zijn hem de gewenste 
feitelijke informatie te verstrekken. Het behoort dan tot de verantwoorde-
lijkheid van de minister de voorzieningen te treffen die nodig zijn om te 
bereiken, dat het kamerlid de gevraagde informatie krijgt dan wel gemoti-
veerd verneemt dat de informatie niet kan worden verstrekt. 

HOOFDSTUK 6. EXTERNE DESKUNDIGEN 

6.1. Vraagstelling 

De Kamer heeft in ruime mate toegang tot deskundigheid en kennis, die 
aanwezig zijn bij wetenschappelijke instituten, (belangen)organisaties, 
bedrijven en ministeries. Deze toegang wordt vergemakkelijkt door diverse 
diensten van de Kamer (bibliotheek, documentatie, parac). Veelal onge-
vraagd worden tal van studies, rapporten en artikelen ter beschikking 
gesteld, zodat ook wel sprake is van een te groot aanbod aan informatie. 

Niet alle informatie is echter ook verwerkbaar en de commissie sluit niet 
uit dat in heel bepaalde gevallen behoefte bestaat aan inschakeling van 
externe deskundigen. Zij ziet zich geplaatst voor de vraag of speciale 
voorzieningen zouden dienen te worden getroffen om daarin te kunnen 
voorzien, en zo ja, welke. 

De ervaringen in het verleden met het inschakelen van externe deskundi-
gen zijn niet uitbundig, maar wel veelsoortig. Zo zijn in het verleden wel 
tijdelijk medewerkers in dienst van de Kamer genomen en zijn medewerkers 
van ministeries geleend; soms werd een commissie van deskundigen 
ingeschakeld, dan weer een externe expert om advies gevraagd. 

In het algemeen wordt in de gebleken behoefte aan inschakeling van 
externe deskundigheid voorzien. Slechts in één geval is gebleken dat een 
verzoek tot inschakeling van externe deskundigheid door een meerderheid 
van de betreffende commissie werd afgewezen. Budgettaire problemen 
hebben zich hierbij in het verleden kennelijk niet voorgedaan. 

6.2. Relatie met het rapport Controle Grote Projekten (kamerstuk 18963) 

De commissie heeft overwogen dat, waar mogelijk, zou moeten worden 
aangesloten bij de aanbevelingen van de werkgroep Controle Grote 
Projekten. Deze werkgroep gaat primair uit van grote civiele infrastructurele 
projecten, die aan eenaantal kenmerken voldoen, zoals lange uitvoeringstijd, 
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ingrijpende beïnvloeding van de omgeving, toepassing van geavanceerde 
technologieën, eenmaligheid, complexiteit, grote omvang van het budget 
en grote risico's voor de opdrachtgever. 

Ook (omvangrijke) aankopen van defensiemateriaal dienen als grote 
projecten te worden beschouwd, terwijl de commissie in uitzonderlijke 
gevallen ook grote (bedrijfs)steunoperaties als grote projecten kan beschou-
wen. 

De werkgroep vermeldt in haar adviezen ter zake de fase van voorbereiding 
en besluitvorming dat een toereikende informatievoorziening onder meer 
kan bevatten «eventuele adviezen van externe deskundigen, voor zover 
deze tijdens de projectvoorbereiding zijn ingewonnen». Hetzelfde wordt 
vermeld voor de fase van projectuitvoering en voortgangsrapportage. Het 
lijkt hier te gaan om adviezen van externe deskundigen, die niet door de 
Kamer zijn gevraagd. 

In het geval dat de Kamer bij een groot project gerede twijfel blijft 
houden aan de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens, of 
indien de regering weigerachtig is te voldoen aan een kamerwens om meer 
gegevens te ontvangen, moet deze zelf hierin kunnen voorzien. Daartoe 
dient de Kamer de mogelijkheid te hebben om ten behoeve van haar 
oordeelvorming over de onderbouwing van een projectvoorstel, inclusief 
de daaraan verbonden risico's, de hulp in te roepen van onafhankelijke 
deskundigen. 

De werkgroep beveelt ook aan op de begroting van de Kamer de hiervoor 
benodigde middelen beschikbaar te stellen. Ten slotte beveelt deze 
werkgroep in het belang van een goed gecoördineerde werkwijze van de 
Kamer aan een voorstel tot het inschakelen van externe deskundigen voor 
advies voor te leggen aan de commissie voor de Rijksuitgaven en het 
Presidium alvorens daarover te beslissen. Uit deze aanbeveling blijkt 
eveneens dat ook ten behoeve van de beoordeling van grote projecten 
inschakeling van externe deskundigen mogelijk dient te worden gemaakt 
en derhalve voorzieningen op de begroting voor de Kamer moeten worden 
getroffen. Dit sluit naar het oordeel van de commissie allerminst uit dat 
voor andere beslissingen - buiten de definitie van Grote Projecten vallend -
eveneens een dergelijke voorziening wordt getroffen. 

Ook voor het vervolg van deze notitie sluit de commissie zich aan bij de 
aanbevelingen van de werkgroep Controle Grote Projekten. 

6.3. Nieuwe behoeften? 

De commissie heeft zich afgevraagd of, gelet op de ervaringen tot nu toe, 
met name het beperkte aantal gevallen, waarin externe deskundigen 
werden ingeschakeld en het feit dat een en ander kon worden uitgevoerd 
zonder dat er bijzondere voorzieningen waren getroffen, het wel wenselijk 
en mogelijk zelfs noodzakelijk was deze voorzieningen te bepleiten. 

De commissie heeft zich gerealiseerd dat de breed samengestelde 
werkgroep Controle Grote Projekten tot het inzicht is gekomen dat op een 
breed terrein, lopend van grote infrastructurele projecten, via omvangrijke 
aankopen van defensiemateriaal tot grote steunoperaties aan ondernemin-
gen, behoefte zou kunnen blijken aan de inschakeling van externe deskun-
digheid. 

In al die veronderstelde gevallen gaat het er uiteraard primair om dat de 
menings- en besluitvorming is gebaseerd op de informatie die de Kamer 
heeft ingewonnen bij de regering en bij anderen, die bij het betreffende 
project zijn betrokken. Toch mag niet worden uitgesloten dat er bij de 
Kamer dringend behoefte bestaat aan het nader bezien van bepaalde 
aspecten van de verkregen informatie. In zo'n geval moet de Kamer over 
de mogelijkheid beschikken zelf de hulp in te roepen van externe deskundi-
gen. 

Uit de discussies tussen regering en Kamer over de nota Integratie van 
Wetenschap en Technologie in de Samenleving (kamerstuk 18421) is de 
commissie gebleken dat ook de Kamer een grotere rol dan tot heden zal 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19336, nrs. 1 en 2 16 



dienen te spelen in het wetenschaps- en technologiebeleid, met name voor 
zover dat is gericht op het kennen en beheersen van de maatschappelijke 
gevolgen van technologische veranderingen. De problemen op dit terrein, 
waarvoor ook de Kamer zal worden geplaatst, worden er niet eenvoudiger 
op en in een enkel land heeft dat inzicht geleid tot het oprichten van een 
onderzoeksbureau, dat rechtstreeks is verbonden aan het parlement en dat 
van daar uit ook veel opdrachten ontvangt. In Nederland is het voornemen 
van de regering om een organisatorische voorziening voor technology 
assessment onder te brengen bij het ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen. Uit het met algemene stemmen aannemen van de motie, 
voorkomend op kamerstuk (18421, nr. 8, mag worden geconcludeerd dat 
de Kamer, wat deze vormgeving betreft, sterke aarzelingen heeft en 
vooralsnog een voorkeur heeft deze voorziening onder te brengen bij de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, dan wel de Raad van 
Advies voor het Wetenschapsbeleid of de Koninklijke Nederlandse Akademie 
voor Wetenschappen. Hoe dan ook, er komt een bureau dat zich in het 
bijzonder zal bezighouden met de maatschappelijke gevolgen van techno-
logische ontwikkelingen en dat feit versterkt de veronderstelling dat ook de 
Kamer zich in sterkere mate zal moeten bezighouden met technologie en 
de daarmee samenhangende veranderingsprocessen. 

De commissie meent ten slotte het standpunt van het kabinet ten aanzien 
van de door de werkgroep onder 5 geformuleerde aanbeveling hier te 
moeten citeren. Dit standpunt luidt: «Het Kabinet heeft begrip voor de 
aanbeveling om de mogelijkheid niet uit te sluiten, dat de Kamer in 
bepaalde gevallen het verrichten van contra-expertise wenselijk acht. Van 
belang is daarbij dat een zware en zorgvuldige procedure wordt voorgesteld. 
Het kabinet leidt hieruit af, dat gedacht wordt aan (hoge) uitzonderingen, 
waarover op ad hoe-basis een beslissing moet worden genomen. Dat acht 
het kabinet een juiste gedachte. Het zou immers ongewenst zijn op dit punt 
een soort open-einderegeling te creëren, op grond waarvan automatisch in 
een groot aantal gevallen tot een (kostbare en tijdrovende) contra-expertise 
zou worden overgegaan.» (kamerstuk 18963, nr. 2, blz. 4). 

6.4. De besluitvorming 

De commissie heeft overwogen om een voorstel te doen met betrekking 
tot de rechten van een minderheid ter zake binnen een commissie. Hierover 
kon geen overeenstemming worden bereikt. Niettemin komt het de 
commissie wenselijk voor de standpunten in deze rapportage op te nemen. 

De meerderheid van de commissie gaat ervan uit dat binnen vaste of 
bijzondere commissies ook over een voorstel tot inschakeling van externe 
deskundigen zal worden beslist met gewone meerderheid van stemmen. 
Een minderheid binnen de commissie geeft er de voorkeur aan vast te 
leggen dat ook een gekwalificeerde minderheid (een derde) het recht heeft 
tot het inschakelen van externe deskundigen. 

De meerderheid van de commissie overwoog bij het afwijzen van deze 
mogelijkheid dat met betrekking tot procedures de redelijke standpunten 
van minderheden plegen te worden gehonoreerd. Hierbij dient te worden 
aangetekend dat deze veronderstelling niet in overeenstemming is met de 
ervaring van een minderheid binnen de vaste commissie voor Economische 
Zaken die in 1984 verzocht externe deskundigen in te schakelen ten einde 
een besluit van de regering te kunnen toetsen om voor 200 min. in een 
project van Philips en Siemens tot de ontwikkeling van een mega rhip deel 
te nemen. 

Bij de beoordeling van dat verzoek stelde de meerderheid van de 
betreffende vaste commissie, dat het niet aangaat een dergelijk project 
vooraf inhoudelijk te toetsen, doch dat achteraf dient te worden beoordeeld 
in hoeverre dit een feitelijk juiste regeringsbeslissing is geweest. Bij het 
aangaan van de financiële verplichting zou de Kamer alleen moeten 
beoordelen of deze past in het beoogde beleid en of overigens voldoende 
waarborgen zijn gegeven voor betrokkenheid bij de realisering van dit 
project. 
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De minderheid stelde daar indertijd tegenover dat bij een dergelijk 
project de Kamer niet aangewezen mag zijn op uitsluitend de informatie 
van de regering en van belanghebbenden maar dat zij via inschakeling van 
externe deskundigen tot een onafhankelijk oordeel zou moeten zien te 
komen en wel in een stadium waarin de Kamer nog in staat is het aangaan 
van de financiële verplichting te voorkomen. 

De commissie laat het definitieve oordeel over de rechten van een 
gekwalificeerde minderheid over aan de Kamer. 

Reeds uit het vorenstaande kan worden afgeleid, dat de commissie zich 
aansluit bij de aanbeveling van de werkgroep Controle Grote Projekten om 
een voorstel tot het inschakelen van externe deskundigen voor advies voor 
te leggen aan de vaste commissie voor de Rijksuitgaven en het Presidium. 

6.5. Aanbevelingen 

1. De commissie heeft overwogen of het mogelijk en wenselijk is in de 
gewenste deskundigheid te voorzien door het uitbreiden van de staf van de 
Kamer met de beoogde deskundigen. Dit lijkt de commissie een uiterst 
kostbare en niet begaanbare weg. De Kamer zou op veel te veel gebieden 
deskundigen in dienst moeten nemen om op een voldoende breed terrein 
contra-expertise te kunnen laten verrichten. Voor deze medewerkers zou 
voorts zeer waarschijnlijk niet dan incidenteel gekwalificeerd werk in de 
vorm van verzoeken tot onderzoek beschikbaar zijn. 

Eveneens is overwogen een overeenkomst af te sluiten met de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waarin de mogelijkheden 
worden geregeld dat de Kamer onderzoeks- en adviesopdrachten geeft, al 
dan niet betrekking hebbend op beslissingen of beleidsvoornemens van de 
regering. 

De commissie stelde bij het beoordelen van deze mogelijkheid vast dat 
dit niet een alternatief lijkt te zijn voor de inschakeling van externe deskun-
digen, maar een mogelijkheid die additioneel is en betrekking kan hebben 
op vele beleidsterreinen. 

De commissie acht het zeker van belang dat de Kamer invloed kan 
uitoefenen op het onderzoek" en studieprogramma van de Wetenschappe-
lijke Raad voor het Regeringsbeleid en mogelijk ook opdrachten zou 
kunnen geven, maar meent overigens dat de Kamer zich een niet verant-
woorde beperking in de mogelijkheden zou opleggen indien er van zou 
worden uitgegaan dat uitsluitend gebruik kan worden gemaakt van de 
deskundigheid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 
De commissie heeft in dit verband ook gedacht aan de mogelijkheid om 
een advies of een oordeel in te winnen van de Raad van Advies voor het 
Wetenschapsbeleid, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappen en het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven. 

2. De commissie geeft er de voorkeur aan dat wordt voorzien in de 
mogelijkheid dat een commissie van de Kamer besluit tot inschakeling van 
externe deskundigen, door in de raming van de Kamer te voorzien in de 
financiering daarvan. Over de orde van grootte, waaraan daarbij zou 
moeten worden gedacht, kan de commissie geen advies uitbrengen. 
Ervaringskennis is er niet; evenmin kan een verantwoorde inschatting 
worden gemaakt van het aantal malen dat in enig jaar van deze mogelijkheid 
gebruik zal worden gemaakt, noch van de kosten die met enig onderzoek 
gemoeid zullen zijn. Vandaar dat zal moeten worden volstaan met het 
opnemen van een pro-memoriepost; mogelijk kan in de toekomst, op 
grond van feitelijke ervaringen, een verantwoorde raming worden gemaakt. 
De commissie heeft daarbij ook overwogen dat het niet wel denkbaar is dat 
een besluit tot het inschakelen van externe deskundigen niet zal kunnen 
worden gehonoreerd alleen omdat de begrote middelen van het betreffende 
begrotingsjaar niet meer toereikend zijn. 

3. Het is wenselijk dat het Presidium bevordert, dat nadere procedures 
en regels worden uitgewerkt die betrekking hebben op onder meer: 
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- de werkrelatie met externe deskundigen 
- taakopdrachtformulering 
- tijdschema en begroting 
- periodieke beoordelingsmomenten bij langdurige opdrachten 
- tussentijdse beëindiging en vervolgopdrachten. 
4. Eveneens dient nader te worden geregeld het verkrijgen van zekerheid 

dat door de Kamer in te schakelen externe deskundigen toegang krijgen tot 
alle relevante - dus ook vertrouwelijke - informatie en de voorwaarden 
waaronder zulks kan gebeuren. 

5. Ten slotte stelt de commissie voor de uitwerking van de aanbevelingen 
van de werkgroep Controle Grote Projekten ter hand te nemen. 

HOOFDSTUK 7. COMMISSIES 

7.1. Inleiding 

De commissie wijst erop, dat tijdens het RSV-debat van veel kanten 
opmerkingen zijn gemaakt over het versnipperde werk en de bestaande 
neiging tot verregaand specialisme. Kamerleden en medewerkers moeten 
vanzelfsprekend specifieke kennis hebben om in het overleg met bewinds-
lieden en ambtenaren overeind te blijven. Met de specifieke kennis worden 
keuzes op deelterreinen gemaakt. Het is aan de Kamer en de fracties deze 
keuzes af te wegen tegen die op andere deelterreinen. Dat geldt des te 
sterker naarmate er meer financiën mee zijn gemoeid. De jaarlijkse begro-
tingsbehandeling is het geëigende moment om de financiële afwegingen te 
maken. Dan is er naast specifieke kennis een meer algemeen inzicht nodig 
van het totaal aan keuzes. Echter ook gedurende het parlementaire jaar is 
een afweging van de verschillende deelbelangen geboden. Die afweging is 
moeilijker, naarmate de specialisten van de verschillende fracties het meer 
met elkaar eens zijn. Als er sprake is van grote eensgezindheid, ook met het 
kabinet, dan hoeft het na een mondeling overleg niet tot een plenair debat 
te komen. De invloed van de commissie is dan groot. De Kamer komt er 
niet aan te pas. Soms werken commissies in dergelijke gevallen als een 
pressiegroep ten opzichte van de gehele Kamer. Daarbij valt te denken aan 
bijzondere commissies Perspectievennota Zuid-Limburg en Integraal 
Structuurplan Noorden des lands, waar de regionale belangen worden 
gebundeld, maar ook aan vaste commissies. Zo stond de vaste commissie 
voor Landbouw jarenlang bekend als een sterke pressiegroep voor de 
boerenbelangen en heeft de RSV-geschiedenis laten zien hoe in de vaste 
commissie voor Economische Zaken de werkgevers- en werknemersbelan-
gen elkaar gemakkelijk vonden. 

Ten einde het gevaar te beperken van commissies, die te veel als 
pressiegroepen werken, is het naar de mening van de commissie gewenst 
het aantal daarvan zo beperkt mogelijk te houden. De Kamer is de laatste 
jaren terughoudend geweest met het instellen van nieuwe commissies. Er 
bestaan op dit moment 26 zogenaamde vaste commissies en 52 bijzondere 
commissies. Daarnaast zijn er het Presidium, de commissie voor de 
Rijksuitgaven, de commissie voor de Werkwijze der Kamer, de commissie 
voor de Verzoekschriften en de commissie voor het onderzoek van de 
Geloofsbrieven, alsmede de gemengde commissie voor de Stenografische 
Dienst, die in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer specifiek 
worden genoemd. Verder bestaan er nog de gemengde commissie van 
Toezicht op de griffie voor de interparlementaire betrekkingen, de Enquête-
commissie inzake het Rijn-Schelde-Verolme-concern, de commissie voor 
de begeleiding van de nieuwbouw ten behoeve van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal en de Adviescommissie voor documentatie en automati-
sering. 

Het is naar de mening van de commissie zinvol blijvend te bekijken of er 
geen overbodige commissies zijn en het aantal commissies te verminderen. 
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Bovendien moet de huidige gedragsregel van het zuinig zijn met het 
instellen van nieuwe commissies met kracht bepleit en verdedigd worden. 
Bij de vaste commissies zijn weinig mogelijkheden om tot enige beperking 
te komen. De bestaande commissies liggen in de lijn van artikel 43 van het 
Reglement van Orde, waarin de taken van de vaste commissies beschreven 
staan. Voor de bijzondere commissies geldt dat minder. Overeenkomstig 
artikel 17 derde lid van het Reglement van Orde blijven bijzondere commissies 
bestaan totdat de haar opgedragen werkzaamheden zijn afgelopen. De 
terugkerende vraag is nu, wanneer dat het geval is. 

Er zijn altijd goede redenen om bijzondere commissies te laten voortbe-
staan. Maar die redenen gelden in feite ook voor andere onderwerpen, die 
een eigen commissie zouden rechtvaardigen. Zo zou een bijzondere 
commissie mediabeleid op dit moment goed te verdedigen zijn. Bij het 
mediabeleid, dat zeer in discussie en in ontwikkeling is zijn onder meer de 
bewindslieden van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Verkeer en 
Waterstaat, Economische Zaken en Onderwijs en Wetenschappen betrokken. 
Een integrale benadering van de mediavraagstukken èn de nieuwe media-
wetgeving zijn even zovele pleidooien voor een bijzondere commissie. Zo 
is het in het verleden ook gegaan met bij voorbeeld het jeugdwelzijnsbeleid, 
het drugbeleid en het minderhedenbeleid, waarvoor bijzondere commissies 
bestaan. 

De eerst verantwoordelijke bewindspersoon voor het mediabeleid is de 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Het noodzakelijk overleg 
met deze minister wordt gevoerd door de commissie Welzijn en Cultuur. 
De medianota is besproken in een uitgebreide commissievergadering, 
waaraan alle kamerleden kunnen deelnemen. De wetgevende arbeid kan 
via de commissie Welzijn en Cultuur lopen, waarbij de fracties zelf voor een 
integrale benadering zullen moeten zorg dragen. De instelling van een 
bijzondere commissie lijkt daarvoor niet nodig. Bovendien moet aan de 
tijdelijkheid van een dergelijke commissie, gezien de ervaringen tot nu toe, 
sterk worden getwijfeld. Toch is het kenmerk van een bijzondere commissie 
de tijdelijkheid. Indien bijzondere commissies voor wetgevende arbeid 
(inclusief structuurschema's en planologische kernbeslissingen) in het 
leven worden geroepen, lijkt het vanzelfsprekend na afloop van die arbeid 
die commissie op te heffen. Hetzelfde geldt voor commissies, die nota's 
behandelen. Maar eenmaal ingestelde commissies hebben sterk de neiging 
ook de voortgang van de nota te blijven bewaken. En die voortgang is 
dikwijls aan geen tijd gebonden. Voorbeelden daarvan zijn de Perspectie-
vennota Zuid-Limburg, Integraal Structuurplan Noorden des lands, Minder-
hedenbeleid en Voortgang Drugsbeleid. Een vermindering van het totaal 
aantal commissies kan mogelijk ook een bijdrage leveren aan de verminde-
ring van het aantal vergaderingen en van het aantal vergaderuren. 

De dagelijkse gang van zaken in de Tweede Kamer wordt sterk bepaald 
door het aantal commissievergaderingen, dat tegelijkertijd plaatsvindt. Dat 
aantal neemt nog steeds toe. 

'81 '82 '83 '84 

Openbare commissievergaderingen 
(incl. UCV's en hoorzittingen) 
Besloten commissievergaderingen 

309 
570 

280 
655 

444 
746 

540 
730 

In 1980 is het Reglement van Orde gewijzigd. In uitgebreide commissie-
vergaderingen kunnen sinds die tijd moties en amendementen worden 
ingediend en kan er worden gestemd over moties en amendementen. Dat 
laatste gebeurt nooit omdat één lid om een nieuwe stemming in de 
plenaire vergadering kan vragen. Maar het instituut van uitgebreide 
commissievergaderingen groeit en bloeit. Het is naast het plenaire debat 
en het mondeling overleg een derde vorm van openbaar vergaderen. Het is 
een tussenvorm tussen het plenaire debat en het mondeling overleg. Een 
commissie kan zelfstandig besluiten tot het houden van een mondeling 
overleg. Voor een uitgebreide commissievergadering geldt dat niet. Een of 
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meer commissies doen een voorstel aan de kamervoorzitter, die daarover 
beslist en een datum zoekt. De voor uitgebreide commissievergaderingen 
uitgetrokken tijd is beperkt, omdat ze niet gelijktijdig met plenaire vergade-
ringen worden gehouden. In beginsel zijn de maandagen en na de begro-
tingsbehandeling ook de woensdagochtenden hiervoor beschikbaar. Een 
mondeling overleg vindt daarentegen meestal juist plaats op een dag, 
waarop de Kamer plenair vergadert. Dat geldt ook voor de besloten 
commissievergaderingen die in de regel van procedurele aard zijn, en voor 
een groot aantal andere vergaderingen, die fracties en kamerleden zelf 
uitschrijven. Dat zijn er zo'n 6000 per jaar. 

Het zal intussen niet gemakkelijk zijn het aantal vergaderingen en het 
aantal vergaderuren niet verder te doen stijgen, laat staan te beperken. Elk 
kamerlid heeft immers zijn eigen wensen en argumenten, als het gaat om 
de mondelinge bespreking van onderwerpen. Maar de wal gaat zo langza-
merhand het schip keren. Nog meer vergaderen zal de kwaliteit van de 
besluitvorming niet ten goede komen. In een tijd van arbeidsduurverkorting 
lijkt het ook niet gewenst dat de arbeidstijd van kamerleden blijft toenemen. 
Bezinning is dan ook naar het oordeel van de commissie geboden. Die 
bezinning zal vooral moeten resulteren in zelfbeperking van de individuele 
kamerleden. Daarnaast doet de commissie een aantal aanbevelingen om 
het werk van alle belanghebbenden (pers en publiek, bewindslieden en 
ambtenaren, kamerleden en medewerkers) te verbeteren en te vergemak-
keiijken. 

7.2. Aanbevelingen 

1. Het aantal bijzondere commissies dient zo veel als mogelijk te worden 
beperkt. 

2. Een onderwerp wordt door de vaste commissie behandeld, die met de 
eerst verantwoordelijke bewindspersoon voor dat onderwerp te maken 
heeft. Het aantal vaste commissies wordt niet uitgebreid. 

3. Artikel 43, tweede lid, onder b, van het Reglement van Orde spreekt 
van een geregelde gedachtenwisseling van een vaste commissie met de 
regering. Een vast vergaderschema voor die gedachtenwisseling in de 
vorm van het mondeling overleg verdient de voorkeur. Spoedeisende 
zaken worden zo veel mogelijk in dat schema gepast. De vergaderschema's 
van de verschillende commissies worden zo veel mogelijk op elkaar 
afgestemd. 

4. Om de discussie met het kabinet en tussen de fracties onderling te 
bevorderen, worden er, indien de commissie het wenselijk vindt om 
spreektijd te bepalen, voor uitgebreide commissievergaderingen per 
fractie maximale spreektijden vastgesteld voor de eerste termijn. De 
spreektijd in tweede en volgende termijnen wordt gesteld op de helft van 
de spreektijd in eerste termijn plus de in de eerste termijn door een fractie 
overgehouden spreektijd. 

De voorzitters van commissievergaderingen zorgen ervoor dat kamerleden 
en bewindslieden zich aan het onderwerp en de spreektijd houden. De 
voorzitters zien bovendien erop toe, dat bewindslieden de gestelde vragen 
beantwoorden. 

5. Commissievergaderingen dienen niet voor 10 uur 's morgens te 
beginnen als de plenaire vergadering of een uitgebreide commissie-
vergadering van de avond ervoor tot 23.00 uur is gepland. 

6. Een minderheid in de commissie beveelt aan dat fracties, die bij een 
uitgebreide commissievergadering voor één woordvoerder kiezen dezelfde 
spreektijd dienen te krijgen als een fractie van de grootte van de samen-
werkende fracties toekomt. 

HOOFDSTUK 8. DE COMMISSIE RIJKSUITGAVEN 

8.1. Probleemstelling 

Sinds de jongste wijziging van het Reglement van Orde wordt in artikel 
44 aan de commissie voor de Rijksuitgaven een drieledige taak toebedeeld: 
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a. het voorlichten van de Kamer over de besteding van de gelden die zijn 
toegestaan in de wetten waarbij de hoofdstukken van de begroting van het 
Rijk worden vastgesteld; 

b. behandeling van de jaarverslagen en andere rapportages van de 
Algemene Rekenkamer en de regering, die met de taak van de commissie 
verband houden; 

c. het uitbrengen van advies aan de Kamer over voorstellen om de 
Algemene Rekenkamer te verzoeken een doelmatigheidsonderzoek in te 
stellen. 

Het werkterrein van de commissie voor de Rijksuitgaven is daarmee zeer 
breed gedefinieerd. Voor het doel van dit rapport leidt dat tot de volgende 
probleemstelling: 

1. Vrijwel alle activiteiten van de commissie voor de Rijksuitgaven liggen 
tevens op het werkterrein van andere, meestal vaste commissies van de 
Kamer. Welke taakverdeling, respectievelijk onderlinge samenwerking is 
daarbij gewenst? 

2. Welke verbeteringen in de werkwijze van de commissie voor de 
Rijksuitgaven, respectievelijk de vaste commissies zijn nodig om de 
parlementaire controle op de uitvoering van de begroting te versterken? 

8.2. De huidige praktijk 

De behandeling van de jaarverslagen en van andere tussentijdse rapporten 
van de Algemene Rekenkamer vormt momenteel het voornaamste bestand-
deel van het werk van de commissie voor de Rijksuitgaven. Voor wat 
betreft de jaarverslagen van de Rekenkamer bleef de behandeling daarbij 
tot nu toe hoofdzakelijk beperkt tot het stellen van 1 of 2 rondes schriftelijke 
vragen aan de vele betrokken bewindslieden. Andere vaste commissies 
werden daarbij over het algemeen niet betrokken. Deze procedure is 
onlangs geïntensiveerd, zodat over het jaarverslag 1984 door de commissie 
voor de Rijksuitgaven een aantal uitgebreide commissievergaderingen en 
mondelinge overleggen over de deelonderwerpen zal worden gehouden. 
Dit gebeurt soms wel, soms niet gezamenlijk met de betrokken vaste 
commissies. Verder is bij de behandeling van het tussentijdse rapport van 
de Rekenkamer over de financiële besluitvorming over de Oosterschelde-
werken door de commissie voor de Rijksuitgaven de vaste commissie voor 
Verkeer en Waterstaat mede betrokken. Over een ander tussentijds rapport, 
het Nederhorst-rapport van de Rekenkamer, is door de commissie voor de 
Rijksuitgaven ter voorbereiding van een openbare behandeling de afgelopen 
maanden een aantal besloten hoorzittingen gehouden. Deze hoorzittingen 
waren besloten vanwege nog lopende juridische procedures tussen 
Nederhorst en de Staat enerzijds en de OGEM en de Staat anderzijds. 
Inmiddels is ook het tussentijdse rapport over de Walrus-onderzeeboten bij 
de commissie in behandeling. 

Al met al verloopt dit onderdeel van het werk van de commissie voor de 
Rijksuitgaven naar de mening van de commissie naar bevrediging. De 
samenwerking met de Rekenkamer is uitstekend, zoals ook is gebleken bij 
het gezamenlijke werk aan het rapport over de Controle op Grote Projecten. 
Bovendien biedt de koersverlegging in het werk van de Rekenkamer in de 
richting van meer tussentijdse rapportages en een groter accent op de 
doelmatigheidscontrole voor de commissie voor de Rijksuitgaven betere 
aanknopingspunten voor haar activiteiten. Voor wat betreft de verhouding 
met andere commissies van de Kamer is daarbij voor een pragmatische 
werkwijze gekozen. In het geval van het Oosterschelderapport lag samen-
werking met de commissie voor Verkeer en Waterstaat, gezien de behande-
ling van de voortgangsrapportages in die commissie, alsmede de wens van 
die commissie om bij de behandeling te worden betrokken, duidelijk voor 
de hand. In het geval van het Nederhorst-rapport is dit voor wat betreft de 
vaste commissie voor Economische Zaken veel minder voor de hand 
liggend. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19336, nrs. 1 en 2 22 



De huidige praktijk roept veel meer vraagtekens op voor het overige 
werkterrein van de commissie voor de Rijksuitgaven. Wat wordt er van 
deze commissie verwacht, wanneer het gaat om het voorlichten van de 
Kamer over de besteding van goedgekeurde begrotingsgelden? Dient zij 
zich bij die voorlichting te beperken tot datgene, wat haar door de Rekenka-
mer wordt aangereikt? Of wordt van haar verwacht, dat zij daarnaast ook 
nog zelfstandige controle-activiteiten op de uitvoering van de begroting 
verricht? Hoe verhoudt zich dat dan tot de activiteiten van de betrokken 
vaste commissies? Het beeld is niet helder. De huidige praktijk is immers 
als volgt: 

1. De februari-nota (vermoedelijke uitkomsten voorafgaand begrotings-
jaar) alsmede de slotwetten en de afboekingswet worden in handen 
gesteld van de commissie voor de Rijksuitgaven. 

2. De (vroege) voorjaarsnota('s) gaat(n) naar de vaste commissie voor 
Financiën. 

3. Suppletoire begrotingen bij de verschillende begrotingshoofdstukken 
worden soms nog jaren na afloop van het begrotingsjaar bij de Kamer 
ingediend en vervolgens in handen gesteld van de betrokken vaste com-
missie. 

De commissie is van mening, dat van die voorlichtingsfunctie dan ook 
weinig terechtkomt. Toch bestaat hier duidelijk een manco, omdat vrij 
algemeen de indruk bestaat dat «de politiek» in de uitvoering van de 
begroting niet erg is geïnteresseerd (zie ook hoofdstuk 9). Het is de opvatting 
van de commissie dat de oplossing voor dit probleem niet zozeer moet 
worden gezocht in het wijzigen van de huidige procedures voor inhanden-
stelling. Veel beter lijkt het de bestaffing van de commissie voor de 
Rijksuitgaven uit te breiden ten einde meer aandacht aan deze witte 
vlekken in de begrotingscontrole te kunnen schenken. Verder verwijst de 
commissie naar datgene, wat in het rapport over de Controle op Grote 
Projekten (kamerstuk 18963) is opgemerkt over de groeimodelbenadering, 
waarbij ook voor andere uitgaventypen dan grote projecten vergelijkbare 
verbeteringen van de parlementaire controle kunnen worden gerealiseerd. 

Als laatste onderdeel van het werk van de commissie voor de Rijksuitgaven 
verwijst de commissie nog naar de bemoeienis met de (ambtelijke) 
heroverwegingsrapporten en de privatisering. Nadat de eerste serie 
heroverweginsgsrapporten in handen van de commissie voor de Rijksuit-
gaven was gesteld, heeft (de meerderheid) van deze commissie daarover 
een politieke toetsing van het kabinet proberen uit te lokken door daarover 
een verslag uit te brengen. Zowel de daartoe uitgenodigde vaste commissies 
als de daarin vertegenwoordigde leden hebben aan die exercitie om 
verschillende redenen slechts gedeeltelijk meegewerkt. Inmiddels is door 
de regering beloten tot een inbedding van de resultaten van de heroverwe-
gingsrapporten in de begrotingscyclus. De zin van een aparte behandeling 
van deze rapporten door de Kamer is daarmee goeddeels komen te 
vervallen. 

8.3. Aanbevelingen 

1. De commissie is van oordeel, dat de taakomschrijving van de commissie 
voor de Rijksuitgaven nadere aanscherping behoeft. Dit geldt met name 
voor de zeer brede omschrijving van de hoofdtaak van de commissie, zoals 
weergegeven onder 8.1, sub a. Zij stelt daarom voor van artikel 44, lid 1, 
derde zin, van het Reglement van Orde, luidende: «De commissie heeft tot 
taak de Kamer voor te lichten over de besteding van de gelden die zijn 
toegestaan in de wetten waarbij de hoofdstukken van de begroting van het 
Rijk worden vastgesteld» te vervangen door: «De commissie heeft tot taak 
de Kamer voor te lichten over de rechtmatigheid en de doelmatigheid van 
de rijksuitgaven, getoetst aan de vastgestelde begrotingswetten». 
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Ter toelichting van dit voorstel merkt de commissie op, dat met de 
voorgestelde formulering betere aansluiting wordt verkregen op de 
taakomschrijving van de Algemene Rekenkamer. Deze formulering geeft 
uitdrukking aan de eigen verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer voor 
een toereikende controle op de juiste besteding van begrotingsgelden. 
Daarbij bieden de hierboven onder 8.1, sub b en c, genoemde verdere 
taakomschrijvingen van de commissie voor de Rijksuitgaven voldoende 
waarborgen om doublures met het werk van de Algemene Rekenkamer te 
vermijden. 

2. De commissie is verder van mening, dat de Kamer de nodige voorzie-
ningen dient te treffen om de commissie voor de Rijksuitgaven in staat te 
stellen haar taak naar behoren te vervullen. Zij beveelt daarom aan dat op 
de begroting van de Kamer financiële ruimte wordt gereserveerd voor: 

a. Het aantrekken van enkele deskundige medewerkers ten behoeve van 
de commissie voor de Rijksuitgaven. Zij denkt daarbij aan 2 a 3 personen, 
bij voorbeeld een accountant, een financieel-econoom en een jurist. Zij 
verwijst hierbij ook naar aanbeveling 12 van het rapport Controle Grote 
Projekten van de commissie voor de Rijksuitgaven (kamerstuk 18963, nr. 
1). 

De commissie voor de Rijksuitgaven dient nader te bezien of en zo ja op 
welke wijze, deze medewerkers tevens kunnen worden ingezet bij de 
behandeling van de heroverwegingsrapporten door de Tweede Kamer. 

b. Het in uitzonderingsgevallen inschakelen van externe deskundigen. Zij 
verwijst hierbij naar de aanbevelingen 5 en 6 van het rapport Controle 
Grote Projekten (kamerstuk 18963, nr. 1), alsmede naar aanbeveling 2 tot 
en met 4 van hoofdstuk 6 van dit rapport (externe deskundigen). De daarin 
gedane voorstellen dienen eveneens bij de hier beoogde inschakeling van 
deskundigen te worden betrokken. 

De strekking van deze door de commissie onderschreven aanbevelingen 
is, dat het de verantwoordelijkheid van de regering is de Kamer van juiste 
en volledige informatie te voorzien. Pas wanneer de Kamer gerede twijfel 
blijft houden aan de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens, 
of indien de regering weigerachtig is te voldoen aan een kamerwens meer 
gegevens te ontvangen, moet de Kamer, respectievelijk de commissie voor 
de Rijkstuigaven de mogelijkheid hebben de hulp van onafhankelijke 
deskundigen in te roepen. 

HOOFDSTUK 9. PROCEDURE BEGROTINGSBEHANDELING 

9.1. Doelstelling 

Ten einde de Kamer in staat te stellen 
1. haar budgetrecht zo goed mogelijk uit te oefenen; 
2. de uitvoering van het beleid en van de begroting zo goed mogelijk te 

controleren; 
3. de begroting tijdig, dat wil zeggen vóór 1 januari, te kunnen vaststellen 

heeft de commissie zich gebogen over mogelijkheden tot verbetering van 
de procedure van de begrotingsbehandeling. De middelen daartoe, die de 
commissie voor ogen hebben gestaan, zijn het zo goed mogelijk gebruik 
maken van reeds beschikbare informatie, alsmede van huidige instrumenten 
en procedures; het voor zo ver nodig verlangen van extra informatie; het 
verplicht stellen van prealabele (politieke) besluitvorming door de Kamer. 
Tevens zou meer aandacht moeten worden gegeven aan de verplichtingen-
zijde (meerjarenramingen) van de begroting en aan activiteiten en effecten, 
die daarmee worden beoogd, onder meer door prestatiegegevens te 
vermelden (effectmetingen). 

Op grond van een en ander is de commissie tot de navolgende conclusies 
en aanbevelingen gekomen. 
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9.2. Conclusies en aanbevelingen 

9.2.1. Beleidsdocumenten van nieuw kabinet 

1. Gezien de politieke kaart van Nederland zal ook in de toekomst 
rekening moeten worden gehouden met sterk wisselende lengtes van 
kabinetsformaties. Het zal derhalve vaak kunnen voorkomen dat vlak voor 
of na het tot stand komen van een nieuw(e) kabinet(s) (verklaring) begrotin-
gen worden ingediend welke zijn voorbereid door het voorgaande kabinet. 
Concrete beleidsaanpassingen welke in de regeringsverklaring worden 
aangekondigd, zullen dan meestal moeten wachten tot de volgende 
voorjaarsnota; in sommige gevallen tot de volgende begroting. 

Tot nu toe heeft een financiële vertaling van de regeringsverklaring 
ontbroken. Het is echter wenselijk dat de Kamer zo snel mogelijk op 
hoofdpunten inzicht krijgt in de financiële gevolgen van het voorgenomen 
beleid. Dit geldt zowel voor de rijksbegroting als geheel, inclusief het 
dekkingsplan, als voor de verschillende beleidsonderdelen. Aan een aantal 
van deze laatste wordt immmers, zo is de praktijk, noch in de regeringsver-
klaring, noch in de jaarlijkse miljoenennota's veel aandacht besteed, 
aangezien de (gewijzigde) beleidsvoornemens politiek niet bijzonder 
belangwekkend worden geacht of omdat de daarmee gemoeide financiële 
consequenties relatief bescheiden zijn. 

Ten einde het financiële kader zo goed mogeijk te kunnen schetsen, is 
het wenselijk dat de financiële beleidsconsequenties, daar waar mogelijk, 
voor de gehele kabinetsperiode worden geschat. Het uitbrengen van deze 
documenten zou dienen te geschieden in het kader van het normale 
begrotingsschema (miljoenennota, voorlopige rekening, (vroege) voorjaars-
nota). 

2. De sub 1 genoemde beleidsdocumenten en meerjarenramingen 
dienen een informatief karakter te hebben. 

3. De Kamer kan besluiten over de beleidsdocumenten en de meerjaren-
ramingen met de regering van gedachten te wisselen. 

9.2.2. De jaarlijkse miljoenennota en begrotingshoofdstukken 

In de op Prinsjesdag uit te brengen miljoenennota en begrotingen moet 
worden aangehaakt bij de onder 9.2.1 genoemde documenten en ramingen. 
Dat wil zeggen dat in de memorie van toelichting met name aandacht 
wordt besteed aan wijzigingen en aanpassingen in het eerder voorgenomen 
beleid en de financiële consequenties daarvan (ramingen). 

Het algemeen gedeelte van de memorie van toelichting wordt sterk 
beknot. Een specifieke memorie van toelichting per artikel of per paragraaf 
wordt uitgebreid (zie 9.2.3). 

De commissie heeft geconstateerd dat bij de behandeling van de begro-
tingshoofdstukken een algemeen beleidsdebat tussen de Kamer en de 
betrokken bewindslieden plaatsvindt. Daaraan is kennelijk (altijd) behoefte 
geweest. Een verschuiving van (een deel van) dit algemeen beleidsdebat in 
de tijd zou echter gewenst zijn. In de eerste plaats is de huidige praktijk niet 
altijd even bevredigend. Er moet immers in een (zeer) beperkte spreektijd 
aan zeer veel onderwerpen aandacht worden besteed. Zodoende komt het 
herhaaldelijk voor dat de ene fractie aan een onderwerp wèl aandacht 
besteedt en een andere fractie niet (en vice versa), zodat van een echte 
gedachtenwisseling nauwelijks sprake is. Voorts leiden genoemde beper-
kingen er nogal eens toe dat de wens om aan veel sectoren aandacht te 
besteden uitmondt in het stellen van vele (korte) vragen, hetgeen de 
bewindspersoon echter noopt tot een uitvoerig antwoord, wellicht omdat 
daarmee de behoefte van (een deel van) de achterban van de vragensteller 
(weer) is bevredigd. In de tweede plaats wordt door het algemene beleids-
debat geen of nauwelijks aandacht besteed aan belangrijke, meer begro-
tingstechnische, kwesties. Te wijzen valt daarbij vooral op de prestatiebe-
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grotingen en de verplichtingenzijde van de begroting. Het is derhalve naar 
de mening van de commissie gewenst dat debatten over bepaalde beleids-
sectoren later, bij voorbeeld in het voorjaar, in uitgebreide commissie-
vergaderingen plaatsvinden. Dit laat natuurlijk onverlet de mogelijkheid 
voor iedere fractie om te spreken over beleidszaken indien zij met name 
opmerkingen wenst te maken over de financiële gevolgen van dat beleid. 
Ook zal het mogelijk moeten zijn over bepaalde dringende beleidszaken in 
het najaar te spreken (in mondeling overleg, uitgebreide commissie-
vergaderingen of desnoods plenair). Een debat over het algemene beleid 
van de sector en met name over het functioneren van de bewindslieden zal 
tijdens de begrotingsbehandeling worden gevoerd. Het is aan te bevelen 
voornoemde verschuiving in de tijd van beleidsdebatten geleidelijk te laten 
verlopen door in eerste instantie de vaste commissies (zoals nu in sommige 
gevallen reeds geschiedt) te verzoeken een aanbeveling te doen over 
onderwerpen welke tijdens de begroting nadere aandacht zouden kunnen 
krijgen naast de eerder genoemde meer begrotingstechnische (beleids)za-
ken. 

9.2.3. De presentatie van de begroting 

De in te dienen begrotingen dienen naar de mening van de commissie 
onder meer aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

1. De afzonderlijke posten dienen zo sterk mogelijk naar beleidsactiviteiten 
te worden uitgesplitst; wanneer in een artikel een bedrag is opgenomen 
dat groter is dan 5% van het totaalbedrag van het betrokken hoofdstuk 
dient een nadere uitsplitsing bij de memorie van toelichting te worden 
aangegeven. Van dit voorschrift kan slechts worden afgeweken indien de 
redenen daarvoor duidelijk beargumenteerd worden aangegeven. 

2. Voor iedere (onder)post dient niet alleen het begrote kasbedrag te 
worden vermeld, maar ook - op inzichtelijke wijze - de geraamde aan te 
gane verplichtingen in dat jaar. 

3. Per artikel en bij uitzondering per paragraaf dient in een memorie van 
toelichting onder meer te worden vermeld: 

a. het te voeren beleid, alsmede de wetten of wettelijke regelingen 
waarop de uitgaven stoelen; 

b. de verklaring van wijzigingen van beleid en/of van financiële conse-
quenties daarvan ten opzichte van het laatste door de Staten-Generaal 
geautoriseerde beleid; 

c. volumefactoren, waaronder prestatiegegevens, zo mogelijk toegesne-
den op de effectmeting; 

d. de meerjarenramingen. 
De sub c en de voorgeschreven opgaven mogen slechts ontbreken indien 

de redenen daarvan duidelijk beargumenteerd worden aangegeven. 
4. Tijdens een kabinetsperiode wordt in principe geen wijziging van de 

indeling van de posten aangebracht. 
5. De commissie wijst erop dat in de Comptabiliteitswet 1976 enkele 

mogelijkheden voor een «soepel» begrotingsbeheer zijn ingebouwd: 
- artikel 4, tweede lid, voorziet in de mogelijkheid om een artikel «on-

voorzien» op te nemen, 
- artikel 11, eerste lid 

• sub b voorziet in de mogelijkheid van overschrijving uit artikelen van 
personeelsuitgaven naar gelijksoortige artikelen en naar artikelen van 
materiële uitgaven, 

• sub c voorziet in de mogelijkheid van overschrijving uit artikelen van 
materiële uitgaven naar gelijksoortige uitgaven. 

Door de hierboven genoemde overschrijvingen (b en c) mag een artikel 
echter niet met meer dan vijf procent worden verhoogd. 

- artikel 12 voorziet in de mogelijkheid - onder bepaalde voorwaarden -
van overschrijvingen van één begrotingsjaar naar het volgende. 
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De commissie heeft uitvoering beraadslaagd over de eventuele wense-
lijkheid om de eerste twee mogelijkheden (artikel 4 en artikel 11) te schrappen. 
Hierbij zijn immers overschrijvingen binnen een begroting mogelijk 
waardoor - in ieder geval in theorie - het begrotingsrecht van de Kamer 
wordt uitgehold. Anderzijds wordt door de commissie voorgesteld dat 
stringent de hand wordt gehouden aan het indienen van suppletoire 
begrotingen voordat de betreffende uitgaven plaatsvinden.Ten einde in 
een dergelijk systeem a) een zekere souplesse in de begrotingsuitvoering 
mogelijk te houden en b) de Kamer niet onder te laten sneeuwen door een 
veelvoud van (kleine) begrotingswijzigingen, heeft de commissie overwogen 
om in plaats van de compensatiemogelijkheden ex artikel 4 en artikel 11 
een nieuwe compensatiemogelijkheid in te bouwen waarbij, onafhankelijk 
van de aard van de begrotingsuitgaven, een automatische compensatie 
zou kunnen worden voorzien tot maximaal x%' (met een maximale 
verhogingsmogelijkheid van y%2) tussen daartoe aangewezen posten van 
een begrotingsonderdeel. Gedacht werd daarbij aan posten van een zelfde 
beleidsgroep (bij voorbeeld homogene groepen). De commissie is van 
mening dat een dergelijke wijziging van de Comptabiliteitswet 1976 
wellicht nadere overweging verdient, doch heeft in dit stadium afgezien 
van voorstellen in deze richting, met name gezien het feit dat daardoor 
slechts voor deze.- in wezen niet majeure - aanpassingen een wetswijziging 
nodig zou zijn. De bestaande compensatiemogelijkheden (artikel 4; artikel 
11) dienen derhalve eveneens te worden gehandhaafd. 

6. Per artikel of per artikelonderdeel moet worden vermeld: 
a. de economische classificatie; 
b. de functionele classificatie. 
Voorts dienen de verschillende kostensoorten te worden weergegeven 

voor de betrokken kostenplaatsen, alsmede een aggregatie van deze 
indelingen per homogene groep en per hoofdstuk. 

7. Voor iedere (onder)post moet worden vermeld: 
a. het voorgestelde bedrag voor het begrotingsjaar N; 
b. voor het jaar N-1 (het lopende begrotingsjaar): 
(i) de oorspronkelijk voorgestelde begroting; 
(ii) de vastgestelde begroting (indien afwijkend van (i); 
(iii) de toevoeging ex artikel 12 Comptabiliteitswet 1976 uit het voorgaande 

begrotingsjaar; 
(iv) de eerder voorgestelde c.q. vastgestelde suppletoire begroting(en); 
(v) de eerder voorgestelde c.q. vastgestelde wijzigingsbegroting(en); 
(vi) de voorgestelde suppletoire begroting; 
c. voor het jaar N-2: 
(i) de oorspronkelijk voorgestelde begroting; 
(ii) de vastgestelde begroting; 
(iii) de toevoeging ex artikel 12 Comptabiliteitswet 1976 uit het voorgaande 

begrotingsjaar; 
(iv) de voorgestelde respectievelijk vastgestelde suppletoire en wijzigings-

begrotingen; 
(v) het voorgestelde bedrag van de Slotwet; 
(vi) detoevoeging ex artikel 12 Comptabiliteitswet 1976 naar het volgende 

begrotingsjaar; 
d. voor riet jaar N-3: 
(i) de vastgestelde Slotwet; 
(ii) de toevoeging ex artikel 12 Comptabiliteitswet 1976 naar het volgende 

begrotingsjaar. 

9.2.4. Procedure begrotingsbehandeling 

1. Eerste fase: f act finding 

Onder voorzitterschap van een daartoe aangewezen lid van de commissie 
voor de Rijksuitgaven worden in een of meer mondelinge overleggen post 

i b.v. 1 a 2%. voor post vragen gesteld aan bewindslieden en/of hun ambtenaren. Het 
2 b.v. 5 a 10%. gaat daarbij met name om de effecten op het beleid van voorgestelde of 
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mogelijke verhogingen of verlagingen van begrotingsposten. Deze mon-
delinge overleggen vinden plaats uiterlijk 3 weken voor de desbetreffende 
begrotingsbehandeling. Indien noodzakelijk kunnen sommige antwoorden 
binnen 3 dagen schriftelijk worden geven. 

2. Indienen amendementen 

De leden worden opgeroepen amendementen zo snel mogelijk in te 
dienen. 

3. Behandeling in uitgebreide commissievergadering 

De betrokken vaste commissie kan besluiten een verzoek te doen tot het 
houden van een uitgebreide commissievergadering over de ingediende 
amendementen; de commissie heeft nog overwogen of deze uitgebreide 
commissievergaderingen dienen te worden voorgezeten door een daartoe 
aangewezen lid van de commissie voor de Rijksuitgaven. Zij heeft echter 
besloten geen voorstel ter zake te moeten doen. 

4. Plenaire behandeling 

De plenaire behandeling vindt zo snel mogelijk plaats en in ieder geval 
vóór 20 december. Deze behandeling vindt zo veel mogelijk plaats conform 
het gestelde onder 9.2.2. 

Ten einde de begrotingsbehandelingen tijdig te kunnen beëindigen, zal 
de spreektijd van de Kamer beperkt moeten blijven; dat zal ook moeten 
gelden voor de spreektijd van de bewindslieden. Met instemming van de 
Voorzitter zal het hen mogelijk zijn min of meer feitelijke vragen, dan wel 
vragen van leden die een veelvoud aan vragen hebben gesteld, schriftelijk 
te beantwoorden. De Voorzitter ziet erop toe dat het stellen van feitelijke 
vragen zo veel als mogelijk wordt tegengegaan. 

5. Tussentijdse begrotingswijzigingen 

Indien de regering tijdens een begrotingsjaar zich genoodzaakt ziet 
wijzigingen in de begroting voor te stellen, dient daarbij de volgende 
procedure te worden gevolgd. 

a. Indien met betrekking tot (politiek, dan wel financieel) majeure 
wijziging een begrotingswijzigingsvoorstel3wordt ingediend, zendt de 
regering, wanneer de uitvoering van het beleid niet op vaststelling daarvan 
kan wachten, de Kamer een brief waarin een met redenen omkleed verzoek 
- waarin de financiële consequenties zijn aangegeven - om de voorgestelde 
uitgaven te doen, wordt vermeld. De regering is (politiek) gemachtigd 
bedoelde uitgaven te verrichten wanneer de Kamer zich daarvoor uitspreekt. 
De Kamer dient alles in het werk te stellen zo snel mogelijk op het voorstel 
te reageren. 

b. Indien het gaat om (politiek dan wel financieel) mineure wijzigingen 
zal de regering daarvan mededeling dienen te doen in een brief (met de 
financiële consequenties) en zij vermeldt dat de begrotingstechnische 
aanpassing zal plaatsvinden in de eerstvolgende suppletoire (verzamel) 
begroting. De Kamer reageert, zo nodig, zo snel mogelijk. 

De commissie wijst er overigens op dat het hierboven aangebrachte 
onderscheid tussen majeure en mineure wijzigingen uiteraard arbitrair is. 
Suppletoire (verzamel)begrotingen moeten de Kamer in ieder geval 
tegelijkertijd met de voorjaarsnota, onder meer voor wat betreft de daarin 
aangekondigde wijzigingen en met de miljoenennota worden gezonden 
(zie 9.2.3, onder 6). De behandeling van die begrotingen vindt plaats 
tegelijkertijd met de behandeling van de voorjaarsnota, respectievelijk de 
begroting van het betrokken ministerie. Nagegaan dient te worden hoe 

3 Voorstel tot een incidentele supiietoire procedurele belemmeringen voor een snelle indiening van voorstellen van 
begroting. suppletoire begrotingen kunnen worden opgeheven. Daarbij moet met 
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name worden gedacht aan versnelling van procedures tussen ministeries, 
in de ministerraad en het achterwege blijven van een advies van de Raad 
van State. 

6. De Slotwet 

De Slotwet van een begroting moet tegelijkertijd met de begroting van 
het tweede daarop volgende jaar worden ingediend (zie 9.2.3 onder 7) en 
op dat moment worden behandeld. 

7. Coördinerende taak vaste commissie voor de Rijksuitgaven 

Voor de wederinstelling van een Algemene Begrotingscommissie voor 
de vaststelling van de totale omvang van de rijksbegroting, van het daarbij 
behorende dekkingsplan, alsmede van de verdeling van de begroting over 
de diverse begrotingshoofdstukken pleitzeerveel, althans in een dualistische 
parlementaire democratie. In de huidige, gegroeide situatie is daarvan 
echter weinig te verwachten. Toch wordt het gebrek aan consistente 
afweging tussen de verschillende beleidssectoren als een gemis ervaren. 
Voorgesteld wordt de commissie voor de Rijksuitgaven met enkele coörd-
nerende taken te belasten. Zoals opgemerkt onder 1 worden leden van 
deze commissie aangewezen als voorzitter van de mondelinge overleggen 
van de vaste commissie, waarin de begrotingsvoorbereiding plaatsvindt. 
Zij rapporteren over die voorbereiding en met name over specifieke zaken, 
zoals de prestatiebegroting en de verplichtingen, aan de commissie voor 
de Rijksuitgaven. Op basis van die rapporten stelt die commissie een 
eindrapport op over de begrotingsvoorbereiding, dat wordt toegezonden 
aan de Algemene Rekenkamerenaan de regering. Dat kan daarna onderwerp 
zijn van bespreking tussen haar en de Algemene Rekenkamer enerzijds en 
de ministervan Financiën anderzijds. In dat eindrapport worden per 
begrotingshoofdstuk met name voorstellen gedaan over de artikelen, dan 
wel paragrafen, waarvan bij de volgende in te dienen begroting de presta-
tiebegroting onderwerp van beraad zal uitmaken. 

8. Ondersteuning Kamer bij begrotingsvoorbereiding 

In het algemeen zal de automatisering van de Kamer gelijke tred moeten 
houden met de automatisering van de Rijksbegroting; verwezen wordt 
daarvoor naar hoofdstuk 14 «Personele aangelegenheden», onder 14.2.d. 
Het lijkt de commissie niet opportuun thans over te gaan tot ingrijpende 
uitbreiding van het ondersteunende kamer- respectievelijk fractiepersoneel, 
ten einde de begrotingsbehandelingsprocedure te verbeteren. Een instelling 
als het Congressional Budget Office (CBO) in de USA heeft zeker attractieve 
kanten maar enerzijds is de begrotingsbeïnvloeiding door het Amerikaanse 
congres van een andere orde dan in Nederland en anderzijds dient eerst te 
worden getracht de procedure met bestaande en eventueel nieuwe 
middelen te verbeteren alvorens meer personele ondersteuning daarvoor 
in te schakelen. In ieder geval dient de regering bij voortduring te worden 
verplicht alle noodzakelijke informatie aan de Kamer te doen toekomen en 
wel in een zodanige vorm, dat die ook zonder tussenkomst van begrotings-
deskundigen begrijpelijk is. 

HOOFDSTUK 10. VERSLAGLEGGING 

10.1. Verslaglegging mondeling overleg 

10.1.1. Inleiding 

De commissie is van oordeel dat aan de huidige verslaglegging van het 
mondeling overleg voor- en nadelen zijn verbonden. De voordelen komen 
erop neer, dat er een beknopt en leesbaar document ontstaat dat in 
essentie de discussie tussen regering en commissie(s) weergeeft. De 
nadelen van de huidige verslaglegging zijn dat veelvuldig het gevoel 
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bestaat dat onvoldoende tegemoet kan worden gekomen aan het veranderde 
karakter van het mondeling overleg, dat niet alleen van steeds langere duur 
is geworden, maar ook vaak politieker van karakter. Naar de mening van de 
commissie bestaat tevens de indruk dat een onevenredig deel van de tijd 
van griffiers moet worden besteed aan de verslaglegging van het mondeling 
overleg. De commissie constateert tevens dat het mondeling overleg het 
karakter heeft gekregen van een beleidsdebat. Door de sterk toegenomen 
openbaarheid en de druk van buitenaf op de Kamer is in vergelijking met 
een aantal jaren geleden de aard van het mondeling overleg toch sterk 
veranderd. 

Ook wijst de commissie erop dat regelmatig belangrijke politieke gedach-
tenwisselingen in een mondeling overleg aan de orde worden gesteld, 
waarvan het verslag nadien op de agenda van de plenaire vergadering 
wordt geplaatst. Deze procedure heeft de laatste jaren tot verlevendiging 
van de plenaire debatten geleid. In wezen is er dan ook naar de mening van 
de commissie de ontwikkeling, dat waar voorheen de Kamer vooral plenair 
functioneerde, dit nu in vele gevallen in commissieverband gebeurt. 
Daarbij stelt de commissie vast dat het verschil tussen het mondeling 
overleg en een uitgebreide commissievergadering (waarbij dus wel moties 
kunnen worden ingediend) steeds kleiner is geworden. 

Het analytisch verslag is een overblijfsel uit een periode, waarin de 
Kamer anders functioneerde. Het is, gelet op het vorenstaande, naar de 
mening van de commissie wenselijk geworden dat precieze formuleringen 
worden geregistreerd. Dit kan ertoe leiden dat zeker in een aantal gevallen 
woordelijke verslaglegging aanbeveling verdient. 

Vanuit de hier geschetste gedachten is de commissie tot de volgende 
conclusies en aanbevelingen gekomen. 

10.1.2. Conclusies en aanbevelingen 

1. Woordelijke verslaglegging van belangrijke politieke gedachtenwisse-
lingen in een mondeling overleg verdient aanbeveling. 

2. Ten einde in dit kader de werklast van de griffiers van de Kamer te 
verminderen en voor hen meer tijd vrij te maken voor andere inhoudelijke 
taken, beveelt de commissie aan: 

- het inschakelen van de stenografische dienst; 
- het inschakelen van notulisten c.q. velotypisten. 
Overigens blijft de griffier van een commissie verantwoordelijk voor de 

opstelling van de door de commissie(s) uit te brengen verslagen. Op basis 
van een nadere van de zijde van het Presidium op te stellen inventarisatie 
ware na te gaan, in hoeverre de consequenties van deze aanbeveling met 
het huidige bestand van de stenografische dienst kunnen worden opgevan-
gen, respectievelijk in hoeverre een wellicht goedkopere pool van notulisten 
of velotypisten daarvoor dient te worden gevormd. 

3. De commissie is ten slotte van mening, dat indien en voor zover bij 
vertrouwelijk mondeling overleg openbare verslaglegging plaatsvindt zulks 
in analytische vorm dient plaats te vinden. 

10.2. Verslaglegging van de inbreng bij wetgeving 

10.2.1. Probleemstelling 

Een analyse van de problemen, die zich voordoen bij de inbreng van de 
Kamer bij de behandeling van wetgeving, leidt de commissie tot de 
volgende waarnemingen: 

- de behandeling van wetgeving gaat doorgaans te traag. De vraag is of 
dit gezien allerlei maatschappelijke ontwikkelingen verantwoord is; 

- de Kamer stuit regelmatig op gebrek aan coördinatie tussen ministeries, 
waardoor tekortkomingen ontstaan in de wetgeving zelf; 

- vaak wordt verwezen naar commentaren van maatschappelijke 
organisaties of worden deze door fracties klakkeloos overgenomen; 

- er is gebrek aan aandacht voor wetstechnische en uitvoeringsaspecten. 
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Hetzelfde geldt bij amendering van de zijde van de Kamer; 
- er vindt op commissieniveau geen coördinatie van inbreng van fracties 

meer plaats. Griffiers worden daardoor op dit terrein gedwongen zich te 
beperken tot minder zinvolle arbeid. 

Aangezien het naar de mening van de commissie bij de voorbereiding 
van wetgeving gaat om gecompliceerde en nauwkeurige arbeid beveelt zij 
aan om bij wijze van proef gedurende twee jaar een procedure te volgen, 
zoals die in de hieronder gedane aanbevelingen wordt voorgesteld. Voor 
deze procedure waren enkele wetsvoorstellen van verschillende aard te 
selecteren. 

10.2.2. Aanbevelingen 

1. Na inhandenstelling van het wetsvoorstel wordt, tenzij de commissie 
dit onnodig oordeelt, onder verantwoordelijkheid van de griffier in samen-
werking met het bureau wetgeving van de griffie (zie hoofdstuk 11 «Wetge-
ving» onder 11.2) en de door de aan de commissie toegevoegde ambtenaren 
(zie hoofdstuk 14 «Personele aangelegenheden» onder 14.2.c) een rapport, 
inhoudende een advies over de wets- en uitvoeringstechnische aspecten, 
uitgebracht. 

2. De commissie besluit, alvorens met het schriftelijke voorbereidende 
onderzoek te beginnen, tot een mondelinge procedure waarbij over de 
algemene aspecten van het wetsvoorstel kan worden gesproken. In een 
dergelijk overleg kan uiteraard ook politieke sondage plaatsvinden over de 
haalbaarheid van het wetsvoorstel. Voor dit eerste overleg met de regering 
kan worden gekozen, zoals reeds thans mogelijk is, voor een uitgebreide 
commissievergadering, dan wel een mondeling overleg. Bij belangrijke 
wetsvoorstellen zou een inleidende discussie ter zake met de regering ook 
in een plenair debat van de Kamer kunnen plaatsvinden. Daartoe zal dan 
het huidige artikel 87 van Reglement van Orde dienen te worden aangevuld. 

3. Aan de hand van de situatie van dat moment wordt besloten over de 
verdere procedure. 

4. Het in bovenbedoelde fase besprokene wordt onder verantwoordelijk-
heid van de griffier in een verslag tot een coherent geheel samengevoegd. 
Dit verslag kan zo nodig de inhoud van het voorlopige verslag aanzienlijk 
reduceren, dan wel geheel overbodig maken door dit stuk als voorlopig 
verslag aan te merken. 

5. Ten aanzien van de inbreng zal de griffier ook tot taak moeten krijgen 
de vraag te toetsen of de inbreng binnen de orde is en aan de doelmatigheid 
voldoet. 

HOOFDSTUK 11. WETGEVING 

11.1. Inleiding 

De commissie heeft geconstateerd dat er de laatste jaren een duidelijke 
toename is van wetgeving. Dit is toe te schrijven aan het feit, dat het 
maatschappelijke gebied, waarop wetgeving van toepassing is, zich 
uitbreidt. Redenen daarvoor zijn onder meer de ontwikkeling van de 
verzorgingsstaat, toenemende schaarste aan ruimte, energie, grondstoffen 
en werkgelegenheid. 

Als gevolg van het feit, dat de verschillende ministeries volgens hun 
eigen methoden en voorkeuren te werk gaan, is er een onoverzichtelijk 
geheel van wetten ontstaan. De commissies van de Tweede Kamer volgen 
ter zake bij het gebruik maken van het recht van amendement ook al geen 
consistente lijn (de commissie verwijst te dezen naar de commissie voor 
Onderwijs en Wetenschappen op het vlak van delegatie). 
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Delegatie van regelgevende bevoegdheid is naar de mening van de 
commissie in vele gevallen onvermijdelijk. In geval van delegatie stelt niet 
de formele wetgever de norm vast, maar wordt er volstaan met het 
vaststellen van zeer globale hoofdlijnen en/of kaders voor nadere regelge-
ving door de Kroon, ministers of lagere publiekrechtelijke lichamen. 

Het valt niet te ontkennen dat controle op normen, die bij nadere regeling 
worden vastgesteld, moeilijk is. Ter compensatie van dit nadeel wordt 
soms het middel van delegatie van regelgevende bevoegdheid onder 
voorbehoud aangegrepen, hetgeen erop toeziet dat het parlement nog een 
zekere invloed behoudt ten aanzien van het tot stand komen of blijven 
gelden van een regeling. In bijlage A van dit rapport is een inventarisatie 
opgenomen van tot dusver in wetten neergelegde methoden van delegatie 
van wetgeving onder voorbehoud. De commissie acht het niet opportuun 
de gesignaleerde verscheidenheid per ministerie nu reeds om te zetten in 
concrete aanbevelingen; wel wijst genoemde verscheidenheid op de 
noodzaak van overleg tussen Kamer en regering ter zake, eventueel in 
samenwerking met de commissie-Polak. Het nemen van ingrijpende 
besluiten moet als exclusieve bevoegdheid van de wetgever worden 
beschouwd en moet tegelijkertijd, voornamelijk om praktische redenen, 
ook hiertoe worden beperkt. De exclusieve bevoegdheid van de wetgever 
mag de wetgever niet delegeren. De uitvoering van deze wetgeving kan 
aan het bestuur worden overgedragen. 

Ten einde alle consequenties op het terrein van de coördinatie en 
begrenzing van wetgeving goed te overzien, verwijst de commissie 
andermaal naar de mogelijkheid om na de aanhangigmaking bij de Kamer 
van initiatiefvoorstellen advies te vragen aan externe deskundigen. Ook 
zou in dit verband kunnen worden overwogen, of het niet wenselijk is dat 
in de toekomst een initiatiefvoorstel van wet wordt ingediend door enkele 
kamerleden. 

Het gebruik maken van het recht van amendement op het laatste moment, 
de amendementen van het laatste uur, verdient naar de mening van de 
commissie meer aandacht. Deze amendementen blijken wel eens onvol-
doende doordacht te zijn, terwijl ook de bewindspersoon onvoldoende tijd 
heeft voor een behoorlijke bezinning van de consequenties daarvan. De 
commissie is voorts van mening, dat in het kader van het uitoefenen van 
het recht van amendement geen te ruime uitleg aan artikel 94 van het 
Reglement van Orde dient te worden gegeven. 

Ook heeft de commissie zich nog de vraag gesteld, of niet in overweging 
zou moeten worden genomen dat bij belangrijke ingrijpende amendementen 
nader advies aan de Raad van State zou kunnen worden gevraagd. De 
commissie wijst erop, dat op verzoek van de Eerste Kamer in verband met 
ingrijpende amenderingen bij het wetsvoorstel «Wijziging van de Wet 
selectieve investeringsregeling» en de «Wet op de inkomstenbelasting 
1964» (kamerstuk 17 520) nader advies ter zake aan de Raad van State is 
gevraagd. De commissie heeft gemeend, mede gelet op het feit, dat de 
Kamer te zijner tijd een wetsvoorstel tegemoet kan zien tot wijziging van de 
Wet op de Raad van State en verband houdend met de mogelijkheid dat de 
Kamer zelf over initiatiefvoorstellen van wet advies aan de Raad kan 
vragen, thans ter zake geen aanbeveling te moeten doen. 

Ook is de commissie van mening dat het reeds vóór de schriftelijke 
behandeling mogelijk zou moeten zijn de voorstellen van wet te bespreken 
op hoofdpunten, zoals voorgesteld en nader uitgewerkt in hoofdstuk 10 
«Verslaglegging», onder 10.2.2. 

De commissie heeft eveneens de instelling van een commissie voor de 
algemene wetgeving overwogen, doch heeft een voorstel daartoe afgewe-
zen. 

Ten slotte is de commissie op grond van het vorenstaande tot onder-
staande aanbevelingen gekomen. 
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11.2. Aanbevelingen 

1. In het Reglement van Orde wordt een nieuw artikel 27a ingevoegd, 
luidende: 

1. Vanaf het tijdstip, dat gelegenheid is gegeven tot het schriftelijk 
inzenden van opmerkingen omtrent een voorstel van wet, staat het ieder 
lid vrij ondertekende amendementen, desgewenst beknopt toegelicht, bij 
de griffie in te zenden. 

2. Een amendement wordt met de meeste spoed vermenigvuldigd en 
rondgedeeld. 

3. Niet ontvankelijk is een amendement, ingediend na een uitgebreide 
commissievergadering over artikelen van een voorstel van wet, dat 
gelijkluidend is aan of naar het oordeel van de Voorzitter dezelfde strekking 
heeft als een amendement, waarover reeds in de uitgebreide commissie-
vergadering is beraadslaagd; zulk een niet ontvankelijk amendement wordt 
niet vermenigvuldigd. 

4. Een wijziging door de regering aangebracht, wordt met de meeste 
spoed vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

2. Artikel 31 komt te vervallen. 
3. In het eerste lid van artikel 87 komt de laatste volzin te vervallen. 
4. Artikel 88 komt als volgt te luiden: 
Indien een wijziging van de regering in een voorstel van wet wordt 

medegedeeld, of een amendement wordt ingediend tijdens de algemene of 
artikelsgewijze beraadslaging kan de Kamer besluiten, dat na voorlezing de 
beraadslaging niet behoeft te worden geschorst of de stemming niet 
behoeftte worden uitgesteld tot de tekst is vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

Toelichting op de aanbevelingen 1-4 
Het is van belang reeds in de schriftelijke fase vanaf de inbreng voor het 

verslag of voorlopig verslag aan de leden van de Kamer gelegenheid te 
geven hun amendementen in te dienen, ten einde de discussie daarover 
alsdan reeds aan te vangen. Ook wordt verwezen naar hoofdstuk 10 
«Verslaglegging», onder 10.2.2, waarin wordt voorgesteld reeds vóór de 
schriftelijke behandeling de bespreking van voorstellen van wet op hoofd-
punten mogelijk te maken. 

5. Gevoegde behandeling van voorstellen van wet, waartegen het 
Reglement van Orde zich niet verzet, dient in de Kamer prioriteit te krijgen, 
indien dat uit coördinatie-oogpunt wenselijk is. 

6. De regering dient met klem te worden verzocht de aanwijzingen voor 
de wetgevingstechniek zo in te richten, dat in de memorie van toelichting 
bij een voorstel van wet of in de toelichting bij een algemene maatregel 
van bestuur zo veel mogelijk wordt aangeduid wat de effecten van de 
wetgeving op aanpalende terreinen zouden kunnen zijn. 

7. Op de griffie van de Tweede Kamer wordt een bureau wetgeving 
gevormd, dat wordt belast met het geven van adviezen aan de Kamer, 
commissies en leden, op het terrein van de wetgeving. 

HOOFDSTUK 12. DE MOTIE 

12.1. Inleiding 

De parlementaire praktijk laat zien, dat het aantal ingediende en behan-
delde moties in de afgelopen dertig jaar sterk - volgens vele leden onrust-
barend - is toegenomen. Er bestaat dan ook (niet unaniem, maar in brede 
kring) de wens om tot verdere reductie te komen. Moties vergen betrekkelijk 
veel opstel-, bespreek-, voorlees- en vergadertijd, ook van de regering. Het 
stemmen erover, vaak met opening of heropening van de beraadslagingen 
en stemverklaringen, neemt eveneens veel tijd in beslag. Een aangedragen 
oplossing: een vermindering bevorderen van het aantal partijen door de 
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invoering van een kiesdrempel, acht de commissie niet binnen haar 
competentie te vallen. Waarschijnlijk heeft ook het karakter van sommige 
soorten moties - de op kamerbrede aanvaarding gerichte of de volstrekt 
kansloze en daarom alleen getuigende - tot uitbreiding van het aantal en in 
zekere zin tot verwatering van het instrument geleid. Het wordt vaker dan 
vroeger gebruikt in situaties, waarvoor het instrument motie niet geschikt 
is. 

Over het karakter van een motie bestaat in de Kamer geen eenstemmig-
heid. Duidelijk is, dat zij voor degene, tot wie zij is gericht, bij aanneming 
geen juridische - wel morele? - verplichtingen schept. Alleen een motie 
van afkeuring heeft een dwingend karakter. Maar die is zeer zeldzaam. 
Toch heeft een motie steeds politieke betekenis. Zij speelt een rol in de 
relatie tussen regering en Staten-Generaal. Het is dan ook naar de mening 
van de commissie niet het instrument, dat hier ter discussie staat. Het zijn 
de kwaliteit en vooral de kwantiteit van dit instrument. 

12.2. Conclusies 

a. Amenderende moties op nota's 

Karakter en functie van een nota zijn anders dan karakter en functie van 
een wetsvoorstel. Een nota dient om de hoofdlijnen van beleid ter bespreking 
aan de Staten-Generaal voor te leggen. De exacte formuleringen zijn in dat 
stadium veelal van ondergeschikt belang. Het in nota's aangekondigde 
beleid slaat later veelal neer in wetsvoorstellen. Deze lenen zich voor 
normale amendering. Het indienen van gewone moties dient tijdens de 
behandeling van nota's mogelijk te blijven; amenderende moties dienen 
echter naar de mening van de commissie niet mogelijk te zijn. 

Een uitzondering dient te gelden voor de planologische kernbeslissingen. 
De planologische kernbeslissing is namelijk een vorm van gedelegeerde 
quasi-wetgeving. De Staten-Generaal hebben het recht invloed uitte 
oefenen op de details van planologische kernbeslissingen en de Kamer kan 
dit recht slechts geldend maken in de vorm van amenderende moties. 

b. Het voorlezen van moties 

Het voorlezen van moties door de Voorzitter is van recente datum. Het 
dient onder meer om de spreker spreektijd te besparen. De commissie 
heeft aanwijzingen, dat hiervan de laatste jaren in toenemende mate 
misbruik wordt gemaakt, doordat sprekers met name in uitgebreide 
commissievergaderingen moties indienen, waarvan de teksten nauwelijks 
van redevoeringen zijn te onderscheiden. 

Naar de mening van de commissie is het probleem zonder moeite op te 
lossen door terug te keren naar het gebruik, dat leden hun moties zelf 
voorlezen. Het wordt daardoor wellicht mogelijk de spreektijden iets uit te 
breiden, aangezien de voorleestijd van de Voorzitter dan vrij komt. 

c. Steunvereiste voor moties bij stemming 

De commissie heeft uitvoerig beraadslaagd of een steunvereiste voor 
moties bij stemming zou moeten worden voorgeschreven. De conclusie 
van deze beraadslaging is echter geweest, dit niet te moeten doen. Wel 
heeft de commissie gemeend te moeten voorstellen, dat over moties, 
waarover reeds in een uitgebreide commissievergadering is gestemd, in 
de Kamer kan worden gestemd indien door ten minste vijf leden ten minste 
een uur voor de aanvang van de vergadering een schriftelijk verzoek 
daartoe is ingediend. 

d. Vorm van moties 

Aan de formulering van moties dient meer en tijdiger aandacht te 
worden besteed. 
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Er wordt veel plenaire tijd gebruikt voor het schaven aan moties. Soms 
vloeit dit onvermijdelijk voort uit tijdens het debat veranderende omstan-
digheden. Soms echter blijkt pas tijdens het debat, dat de oorspronkelijke 
tekst onduidelijk is. Ook voor het aanzien van de Kamer is de (taalkundige) 
vorm van moties belangrijk. De commissie doet dan ter zake een drietal 
aanbevelingen, zoals hieronder weergegeven. 

e. Tijdstip van indiening 

Steeds meer worden moties in eerste termijn ingediend. Overdreven 
rivaliteit tussen fracties en leden is daaraan niet vreemd. Evenmin het 
verlangen tijdig de avondedities te halen. Tegenover bewindslieden is dit 
gebruik weinig hoffelijk. Het gebruik is eveneens in strijd met de geest van 
het gemeen overleg. Sommigen zien hierin tevens een brevet van onver-
mogen. De spreker verwacht kennelijk niet voldoende indruk te maken met 
zijn speech. 

De commissie heeft dan ook gemeend een aanbeveling te moeten doen 
om het indienen van moties gedurende de eerste termijn niet toe te laten, 
behoudens verlof van de Kamer en voor zover de beraadslaging niet een in 
een uitgebreide commissievergadering behandeld onderwerp of een 
verslag van een mondeling overleg betreft. 

De commissie is van mening, dat voor uitgebreide commissievergade-
ringen het probleem iets anders ligt. De regel zou via artikel 36 van het 
Reglement van Orde tevens van toepassing worden op uitgebreide com-
missievergaderingen. Een zodanig verbod op indiening in eerste termijn 
zou aldaar alleen kunnen samengaan met een spreektijdverdeling, die voor 
de tweede termijn meer ruimte liet dan nu het geval is. Hoewel het niet is 
uitgesloten dat een verbod als dit tot enige vermindering van het aantal 
moties zou leiden, heeft de commissie ter zake geen aanbeveling gedaan. 

f. Moties ter uitvoering van eerdere moties 

Moties hebben - met uitzondering van moties van afkeuring - geen 
staatsrechtelijk dwingend karakter. Een motie, die de uitvoering van een 
eerder aangenomen motie vraagt, is daarom zinloos. Moties met die 
strekking behoren daarom alleen te worden toegelaten indien er een nieuw 
element aan is toegevoegd of indien zij voorwaardelijke moties van 
afkeuring zijn: «.... bij gebreke waarvan zij het beleid van de minister 
afkeurt». 

g. Intrekken van ondersteunende moties 

De commissie brengt in herinnering, dat bewindslieden zich vroeger 
soms van een motie probeerden te ontdoen door haar als «overbodig» te 
betitelen. Het hedendaagse equivalent is «ondersteuning van het beleid». 
Leden kunnen echter het beleid ondubbelzinnig steunen door er zich 
tijdens het debat voor uit te spreken. De intrekking als hier bedoeld is 
echter naar de mening van de commissie niet af te dwingen zonder inbreuk 
te maken op de rechten van leden. Wel zou op alle leden een beroep 
kunnen worden gedaan om onder die omstandigheden hun moties in te 
trekken. 

12.3. Aanbevelingen 

1. Op nota's van de regering dienen geen amenderende moties te 
worden ingediend. Amenderende moties op planologische kernbeslissingen 
blijven mogelijk. 

2. In artikel 62 wordt, onder de dan noodzakelijke vernummering van het 
tweede en derde lid ingevoegd een nieuw tweede lid, luidende: 

2. De tekst van een motie wordt door de indiener zelf voorgelezen. 
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3. In het derde lid van artikel 38 worden inde laatste volzin na «gehouden» 
ingevoegd de woorden «over een amendement» en wordt aan deze volzin 
toegevoegd: en over een motie indien door ten minste vijf leden ten 
minste een uur voor de aanvang van de vergadering een schriftelijk 
verzoek daartoe is ingediend. 

4. a. Aan fracties wordt aanbevolen hun interne toetsingsstelsel voor 
schriftelijke vragen uitte breiden tot moties. 

b. Op de leden dient een dringend beroep te worden gedaan om moties 
één a twee uur voor hun indiening aan de Voorzitter voor te leggen. 

c. Aanbeveling verdient het om zo nodig bij het redigeren van moties 
ook de hulp in te roepen van de griffier of zijn plaatsvervanger. 

5. Aan het eerste lid van artikel 62 wordt toegevoegd: 
Tenzij de Kamer hiertoe verlof geeft wordt een motie niet gedurende de 

eerste termijn ingediend. Indiening in eerste termijn is in elk geval mogelijk, 
indien de beraadslaging betreft een in een uitgebreide commissievergade-
ring behandeld onderwerp of een verslag van een mondeling overleg. 

6. Moties, die ten doel hebben de uitvoering van eerder aangenomen 
moties af te dwingen, kunnen slechts het karakter hebben van voorwaarde-
lijke moties van afkeuring. 

7. Moties, die door de regering met instemming van de indiener tot 
ondersteuning van het beleid zijn verklaard, worden ingetrokken. 

HOOFDSTUK 13. REGISTRATUUR EN ARCHIVERING 

13.1. Inleiding 

Tijdens het RSV-debat is van verschillende zijden gewezen op het 
ontbreken in de Kamer van een goed archief, respectievelijk een goede 
dossiervorming. Aangedrongen werd op een eenvormig stelsel van 
archivering in de Kamer. De commissie heeft de vraag onder ogen gezien 
hoe een en ander ter zake kan worden verbeterd, respectievelijk bereikt. 

13.2. Huidige situatie 

Vóór 3 juni 1980 - de vaststelling door het Presidium van het Besluit 
Post- en Archiefzaken Tweede Kamer der Staten-Generaal (BPAZ) - ontbrak 
elke instructie aan de griffiers van de commissies en de hoofden van 
diensten omtrent het inrichten en bewaren van archieven van commissies 
en diensten. Een zodanige instructie is vanaf die datum vervat in artikel 3 
van het BPAZ, luidende: «De griffiers van de commissies, alsmede de 
hoofden van diensten van de Kamer beheren de afzonderlijke archieven 
van de commissies c.q. de onder hen ressorterende diensten, in overleg 
met het hoofd van de afdeling post- en archiefzaken. Zij dragen er zorg 
voor, dat zodra zulks mogelijk is, afgesloten archiefgedeelten worden 
overgedragen aan bedoeld hoofd van de afdeling post- en archiefzaken. Bij 
opheffing van een commissie wordt het archief daarvan, voorzover zulks 
nog niet reeds is geschied, overgedragen aan het hoofd van de afdeling 
post- en archiefzaken van de Kamer. Deze draagt, gelet op artikel 11, derde 
lid, alle in zijn handen gestelde archieven of archiefgedeelten over aan de 
archivaris.» 

Artikel 2 van het BPAZ bepaalt, dat het Presidium zorg draagt, dat de 
behandeling van de post- en archiefzaken en het vervaardigen en reprodu-
ceren van stukken bij alle diensten van de Kamer geschieden volgens een 
zo veel mogelijk gelijkvormige werkwijze; deze bepaling is nimmer geëffec-
tueerd, ofschoon op 9 februari 1982 concept-richtlijnen door het hoofd van 
de afdeling post- en archiefzaken werden opgesteld. 

De gegroeide praktijk is, dat inkomende post, mits bij de postkamer 
afgeleverd, de volgende behandeling ondergaat: 

1. wetsvoorstellen worden in de postkamer geopend en onverwijld naar 
de griffie gebracht; 
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2. brieven van ministeries aan de Kamer of de kamervoorzitter worden, 
mits de eigennaam van de laatste niet op de enveloppe vermeld is, in de 
postkamer geopend, van een stempel voorzien en naar de griffie gebracht; 

3. brieven van anderen dan ministeries aan de Kamer of kamervoorzitter 
worden, mits de eigennaam van de laatste niet op de enveloppe vermeld 
is, naar de registratuur gebracht, waar ze geopend en geregistreerd 
worden om vervolgens naar de griffie te worden gebracht; 

4. brieven aan de heer Dolman, ongeacht de vermelding voor of na 
diens eigennaam van diens kamervoorzitterschap en ongeacht de afzender 
voor zover diens identiteit aan de hand van de enveloppe vastgesteld kan 
worden, worden niet in de postkamer geopend doch worden in het postvakje 
van de kamerbewaarder gedeponeerd, vanwaar zij het presidiumsecretariaat 
bereiken; 

5. brieven aan de griffier der Kamer worden ongeopend in diens postvakje 
gedeponeerd; 

6. brieven aan een commissie, de voorzitter ener commissie - mits diens 
eigennaam niet op de enveloppe vermeld is, of de griffier van een commissie 
(hetzelfde «mits») worden naar de registratuur gebracht, daar geopend, 
voorzien van een stempel en een commissievolgnummer en naar het 
commissiesecretariaat gebracht; 

7. brieven aan «de voorzitter van de vaste commissie A, de heer X» 
worden ongeopend bezorgd bij de griffier van de commissie A; brieven 
aan «de heer X, voorzitter van de vaste commissie A» worden ongeopend 
bezorgd bij de heer X; brieven aan een griffier of lid van een commissie 
worden, indien de enveloppe enige eigennaam als geadresseerde vermeldt, 
ongeacht de vermelding voor of na diens eigennaam van de naam van de 
commissie, ongeopend in het postvakje van betrokkene gedeponeerd. 

Wat met aan anderen geadresseerde, bij postkamer inkomende stukken 
gebeurt, blijft in deze notitie buiten beschouwing, omdat de aanleiding van 
deze notitie - klachten over gebrekkige archivering - uitsluitend «politieke» 
documenten betrof. Het gat in bovenstaand «systeem» is evident: de gang, 
welke een bij de postkamer inkomend stuk gaat en die de centrale regi-
streerbaarheid - d.i. de latere traceerbaarheid - daarvan beheerst, hangt af 
van een volstrekt toeval, namelijk of de afzender ook de eigennaam van 
kamervoorzitter, commissievoorzitter of commissiegriffier op de enveloppe 
heeft vermeld. 

Het lijkt de commissie noodzakelijk dat de voorschriften, bedoeld in de 
laatste volzin van artikel 8 van het BPAZ, met voortvarendheid worden 
vastgesteld en wel in de vorm van een uniforme, voor alle andere categorieën 
dan individuele kamerleden en kamerfracties, geldende regeling. 

Voor wat betreft de postopening stelt de commissie voor mutatis 
mutandis de rijksregeling te volgen. Daarbij gaat de commissie ervan uit, 
dat een inkomend stuk, afkomstig van wie dan ook en geadresseerd aan 
een individueel kamerlid of aan een kamerfractie, zoals reeds thans 
geschiedt, ongeopend in het desbetreffende postvakje wordt gedeponeerd. 

De commissie wijst er verder op, dat de Kamer ook de situatie kent dat 
150 brieven aan de leden der Kamer of 30 brieven aan de leden van 
commissie X bij de postkamer worden afgegeven, al dan niet in geadres-
seerde enveloppen. Naar de mening van de commissie ligt het dan op de 
weg van de chef van de postkamer ervoor te zorgen dat één exemplaar 
wordt geregistreerd, zodat het als archiefstuk kan worden bewaard. 

Een anders dan via de postkamer binnengekomen - bij voorbeeld door 
een bezoeker ter hand gesteld - stuk, dat uit zijn aard voor registratie in 
aanmerking komt, zal daartoe alsnog, eventueel in de vorm van een 
fotocopie, door de ontvanger naar de registratuur dienen te worden 
doorgesluisd. 

Een tweetal afdelingen, die een belangrijke rol vervullen bij een goed 
functioneren van de registratuur en de archivering, zijn de afdeling regi-
stratuur en het commissiesecretariaat. 
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De knelpunten, die de commissie daarbij heeft geconstateerd, worden 
hieronder weergegeven. 

13.3. De afdeling registratuur 

De afdeling registratuur van de dienst Post- en Archiefzaken beschikt 
thans overtwee medewerkers die hun handen vol hebben aan het registreren 
van de inkomende stukken voor het commissiesecretariaat (1984: 16410 
documenten). 

Het PARAC is begonnen met voorbereidingen om ook de registratuur te 
automatiseren. Daarbij gaan de gedachten uit naar een vorm van geauto-
matiseerde documentatie, die aansluit bij de reeds voor andere kamerdien-
sten (Bibliotheek en Documentatie, Parlementaire Documentatie i.o.) 
ontwikkelde vormgeving met behulp van het programma «Stairs» en de 
parlementsthesaurus. De commissie wijst erop dat een dergelijke aanpak 
het mogelijk maakt gericht naar documenten te zoeken in de geautomati-
seerde bestanden; het daarnaast nog samenstellen van onderwerpsdossiers 
is niet nodig. Berging van stukken op nummer per kalenderjaar kan blijven 
geschieden zoals nu gebruikelijk. 

Een op schattingen en enkele metingen berustende tijdstudie geeft als 
tijdsnorm per te ontsluiten stuk de volgende opbouw: 

- Lezen, documenten en invoeren 12 minuten 
- Overleg, vraagbeantwoording en persoonlijke 

verzorging/sociale aspecten, terugberekend 
per document 3 minuten 

- Invoeren gegevens antwoordbrieven (uitgaande post) 5 minuten 

Totaal per document 20 minuten 

16500 documenten (basis 1984) a 20 minuten = 330000 minuten of 5500 
uren. Bij een werkweek van 38 uur, afgerond 145 werkweken/725 werkdagen. 
Door commissies worden gemiddeld per jaar, voor zover thans valt na te 
gaan, 4000 brieven uit eigen initiatief verzonden, in overwegende mate 
naar de diverse ministeries. De van het commissiesecretariaat uitgaande 
post wordt thans derhalve niet via de registratuur verzonden. Deze brieven 
dienen naar de opvatting van de commissie in de toekomst eveneens in het 
te ontwerpen documentatiebestand te worden opgenomen. Benodigde 
documentatietijd, inclusief te zijner tijd verwerking van de antwoordgege-
vens, eveneens 20 minuten. 

4000 documenten a 20 minuten = 80 000 minuten of 1333 uren. Bij een 
werkweek van 38 uren afgerond 35 werkweken/175 werkdagen. 

De gemiddelde beschikbaarheid per medewerker kan worden gesteld op 
207 werkdagen (ingecalculeerd 8% ziekteverzuim). De voor de afdeling 
registratuur benodigde personeelsformatie bedraagt dan: 900 : 207 = 
afgerond 4,5 formatieplaatsen (beschikbaar 2). De commissie concludeert 
dan ook tot een benodigde uitbreiding van de afdeling registratuur met 2,5 
formatieplaatsen. 

13.4. Het commissiesecretariaat 

De medewerksters van het commissiesecretariaat hebben tot taak 
administratieve ondersteuning van de kamercommissies. Daartoe werken 
zij nauw samen met de voor de desbetreffende kamercommissie werkzame 
plaatsvervangend griffier. 

Hun taken zijn: 
a. vergadervoorbereiding, samenstellen agenda en brievenlijsten in 

overleg met plaatsvervangend griffier; 
b. het beschikbaar stellen/houden van brieven en documenten; 
c. het verzorgen van correspondentie van de desbetreffende kamercom-

missies in overleg met plaatsvervangend griffier; 
d. de verzorging van documenten, eventueel samenstellen werkdossiers, 

berging van documenten; 
e. het verwerken van uitkomsten van vergaderingen in overleg met een 

plaatsvervangend griffier. 
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De medewerksters van het commissiesecretariaat hebben de stellige 
indruk dat zij overbelast zijn en menen dat daardoor vooral de onder d en e 
vermelde taken niet naar behoren kunnen worden verricht. 

Uit het jaaroverzicht van commissievergaderingen en uit van personeels-
zaken verkregen gegevens kan het volgende worden gereconstrueerd. 

OCV's I 
UCVs) 

incl. Besl. Cie. 
Verg. 

Totaal verg. Pers. form. 

1982 
1983 
1984 

280 
444 
540 

655 
746 
730 

935 
1190 
1270 

6 secr. + T/a t. 
6 secr. + 1V4 t. 
6 secr. + VA t. 

De personeelsformatie is sedert 1981 gelijk gebleven. De opsomming 
leert dat het aantal te verzorgen vergaderingen over een periode van drie 
jaar met bijna 36% is toegenomen (1982=100,1984=136) bij een gelijk 
blijvende personele bezetting. Dit bevestigt naar de mening van de com-
missie de indruk die bij de commissiesecretaresses bestaat dat er sprake 
zou zijn van te zware belasting om alle taken naar behoren te verrichten. De 
ideale wijze van werken voor commissies zou te bereiken zijn door de 
koppeling van één commissiesecretaresse aan één plaatsvervangend 
griffier. Vooral de ervaringen, opgedaan tijdens het werken voor de 
RSV-commissie, pleiten voor een dergelijke combinatie. In de nu bestaande 
situatie heeft de commissiesecretaresse te maken met verschillende 
plaatsvervangend griffiers. Wat prioriteitstelling betreft moet zij zelf haar 
weg zien te vinden. Naast de indruk van desbetreffende commissiesecreta-
resses verrichten sommige plaatsvervangend griffiers (assistent griffiers 
inbegrepen) zelf noodgedwongen werkzaamheden die beter aan de 
commissiesecretaresses zouden kunnen worden toevertrouwd. Mede gelet 
op de ontwikkeling van de laatste jaren, die, zoals reeds eerder vermeld, 
een steeds toenemende activiteit van kamercommissies laat zien, lijkt 
versterking van het commissiesecretariaat noodzakelijk. Dit geldt zeker 
wanneer in het kader van een betere archivering het commissiesecretariaat 
zijn taken, als bedoeld onder d en e, naar behoren wil vervullen. 

De beperkt beschikbare cijfers - groei sedert 1982 36% - zouden een 
uitbreiding met twee formatieplaatsen kunnen rechtvaardigen. De opvatting 
dat de combinatie plaatsvervangend griffier/commissiesecretaresse een 
optimale combinatie zou zijn, zou nopen tot een uitbreiding met 4 formatie-
plaatsen (er zijn 10 plaatsvervangend griffiers en 6 commissiesecretaresses). 

13.5. Aanbevelingen 

Op grond van het vorenstaande doet de commissie de navolgende 
aanbevelingen. 

1. De directeur der diensten ware opdracht te geven de voorschriften, 
bedoeld in de laatste volzin van artikel 8 van het Besluit Post-en Archiefzaken 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, met bekwame spoed vast te stellen, zo 
veel mogelijk conform de regels door de Permanente Commissie documen-
tatie informatieverzorging vastgesteld voor de rijksdienst. 

Voor de adequate archivering (documentverzorging) dient de documen-
tenstroom die naar/van het commissiesecretariaat gaat, zo spoedig 
mogelijk beter beheersbaar te worden gemaakt. Dit is naar het oordeel van 
de commissie mogelijk met behulp van automatisering overeenkomstig de 
reeds ontwikkelde systemen (Stairs - documentgegevens - toekennen 
trefwoorden uit parlementsthesaurus). 

2. De formatie van de afdeling registratuur dient, uitgaande van het 
gestelde onder 13.3, met 2,5 formatieplaatsen te worden uitgebreid. 

3. Het aantal formatieplaatsen bij het commissiesecretariaat dient, gelet 
op de ontwikkelingen in de voorbije jaren en nog te verwachten ontwikke-
lingen, met 4 te worden uitgebreid (de commissie verwijst tevens naar de 
structurele opmerking, gemaakt op blz. 43, 44). 
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4. Ten behoeve van de formatie-uitbreidingen is werk- en bergruimte 
nodig van ten minste 100m2, verdeeld over minstens 4 kamers in de 
nabijheid van de huidige werkruimten. Dit houdt in dat elders (Hotel 
Centraal (?), Justitie (?)) werkruimten voor anderen, die bij voorbeeld thans 
zijn gehuisvest in de nabijheid van het commissiesecretariaat, beschikbaar 
dienen te komen. 

HOOFDSTUK 14. PERSONELE AANGELEGENHEDEN 

14.1. Inleiding 

Tijdens de debatten over het rapport van de enquêtecommissie hebben 
woordvoerders van veel fracties aangeduid wat naar hun mening aan het 
de Kamer en fracties thans ter beschikking staande instrumentarium zou 
moeten veranderen. De opvattingen waren niet steeds eenduidig. Enerzijds 
werd gepleit voor: 

- betere ondersteuning van Kamer en vooral de vaste commissies; 
- het vergroten van het vermogen om informatie te verwerken; 
- het in het leven roepen van aan de Kamer gelieerde externe adviesor-

ganen; 
- een betere bestaffing van Kamer en fracties met vooral meer gespecia-

liseerde medewerkers, opdat de leden meer generalistisch te werk kunnen 
gaan; 

- het inschakelen van externe deskundigen bij controletaken; 
- grotere bevoegdheden voor de Algemene Rekenkamer; 
- het versterken van de staf van de commissie voor de Rijksuitgaven. 
Andere woordvoerders wezen dit soort pleidooien af of nuanceerden ze, 

waarbij zij onder meer opmerkten: 
- dat nieuwe adviesraden niet gewenst zijn; 
- dat de bestaffing van individuele leden en fracties dient te worden 

begrensd; 
- dat geen uitbreiding mag worden gegeven aan de bestaande fractie-

staven. 
Eén woordvoerder vroeg zich af wat een eventuele uitbreiding van het 

controle-instrumentarium zal opleveren wanneer er niets verandert aan de 
bestaande politieke cultuur. De commissie maakt hierbij de kanttekening 
dat de mate, waarin de Kamer (een kamermeerderheid) zich wenst te 
informeren en gebruik van de verkregen informatie wenst te maken, 
inderdaad mede afhangt van de concrete politieke doeleinden, die door de 
Kamer (de kamermeerderheid) worden nagestreefd. Anders gezegd: een 
kamermeerderheid kan er politiek belang bij hebben om onvoldoende te 
worden geïnformeerd en/of met de verkregen informatie niets of te weinig 
te doen. Ook tegen dergelijke situaties is geen bestaffing opgewassen. 

14.2. Rapport Grote Projekten (kamerstuk 18963) 

In het verlengde van het hierboven staande komt het de commissie 
gewenst voor aandacht te besteden aan het rapport dat de commissie voor 
de Rijksuitgaven op 1 mei van dit jaar heeft uitgebracht over de controle op 
de grote projecten, een en ander ter uitvoering van de motie-Eversdijk c.s. 
(kamerstuk 17428, nr. 12). De werkgroep uit de commissie voor de rijksuit-
gaven, die dit rapport samenstelde, komt onder andere tot de volgende 
voor dit hoofdstuk van belang zijnde bevindingen: 

a. De indruk bestaat dat de Kamer, respectievelijk de kamermeerderheid 
van de mogelijkheid om de regering aanvullende informatie te vragen of af 
te dwingen niet altijd optimaal gebruik maakt. Gememoreerd wordt dat 
moties ter zake meerdere keren werden verworpen. 

b. Gewezen wordt op het feit, dat voor de informatievoorziening van het 
parlement tijdens de uitvoering van grote projecten geen uniforme procedure 
bestaat. 
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c. De werkgroep blijkt verder van mening, dat een toereikende informa-
tievoorziening pas tot effectieve controle kan leiden wanneer de Kamer ook 
daadwerkelijk van die informatie gebruik maakt. 

In haar aanbevelingen stelt de werkgroep (onder 5) dat in geval de 
Kamer gerede twijfels blijft houden aan de juistheid en de volledigheid van 
de verstrekte gegevens, of indien de regering weigerachtig is te voldoen 
aan een kamerwens meer gegevens te ontvangen, de Kamer zélf in deze 
leemte moet kunnen voorzien door hulp in te roepen van onafhankelijke 
deskundigen, waarbij kan worden gedacht aan organisatiebureaus, 
accountantsbureaus en de Algemene Rekenkamer. In haar laatste aanbeve-
ling (onder 12) schrijft de werkgroep: «De wens beter te controleren leidt 
allereerst tot de wens meer te weten. Dat betekent een vloed aan informatie, 
hetgeen dan weer de vraag oproept hoe die informatie geïntegreerd 
verwerkt kan worden door de leden respectievelijk de fracties die tot een 
oordeel moeten komen.» 

«Zonder de capaciteit de gewenste informatie te verwerken, zal ieder 
controlemechanisme op grote projecten gedoemd zijn te falen», besluit het 
rapport. 

Er is geen reden om aan te nemen dat die slotconclusie uitsluitend voor 
grote projecten, zoals door meerbedoelde werkgroep omschreven, zou 
gelden. 

14.3. De bestaffing 

Over de geschiedenis van kamer- en fractiebestraffing is weinig bekend. 
Van Raalte zwijgt erover en ook in andere «standaardwerken» over het 
parlement wordt over het bestaande apparaat en de totstandkoming 
daarvan met luttele woorden gerept. De commissie-griffier lijkt er altijd te 
zijn geweest. Ook is al lang sprake van 2 a 3 assistenten. Verder was en is 
er de griffier, het administratieve en organisatorische «hart» van de Kamer. 

Ongeveer dertig jaar geleden werden de vijf afdelingen van de Kamer 
feitelijk opgeheven. In plaats daarvan ontstonden vaste en bijzondere 
commissies. Dit leidde tot een gestage uitbreiding van het aantal plaatsver-
vangende en assistent-griffiers en tot de instelling van een commissiese-
cretariaat. 

In «Over de kwaliteit van de Tweede Kamer» (Samson, H. D. Tjeenk 
Willink, Alphen a/d Rijn 1984) schrijft Van Schendelen dat er in 1965 slechts 
enkele kleinschalige diensten van de Tweede Kamer, zoals Griffier, Steno-
grafische Dienst en de Bibliotheek, bestonden. Inmiddels hebben de 
diensten zich uitgebreid tot een omvang van bijna 400 medewerkers, zo 
voegt hij daaraan toe. Voor wat betreft de fractiebestaffing schetst hij een 
soortgelijke ontwikkeling. 

In 1974 werd het «instituut» van persoonlijke medewerker geïntroduceerd. 
Het beschikbare bedrag per lid is geleidelijk gegroeid tot ongeveer f 3000 
bruto per maand. De leden worden sinds 1979 geacht voor dat bedrag een 
«voltijdse» administratieve medewerker in dienst te hebben. In de praktijk 
worden de beschikbare gelden nogal gedifferentieerd (qua werktijd en 
functie-inhoud) aangewend. Van Schendelen berekent dat vandaag de dag 
vier personeelsleden per kamerlid beschikbaar zijn, dit dan wel inclusief 
huishoudelijk dienst, restaurantbedrijf, beveiliging, etc. De groei van het 
ondersteunend apparaat heeft zich niet op losse gronden voltrokken. Zo 
werd bij de behandeling van de Raming voorde Kamer van 1980 (kamerstuk 
15 556) bewust gekozen vooreen aanzienlijke uitbreiding van de fractiesta-
ven. Onder leiding van het lid Van Rossum concludeerde een commissie 
tot «een substantiële uitbreiding van de fractiestaven, een beperkte 
uitbreiding van de bibliotheek" en documentatiedienst en een verbetering 
van de salarispositie van de persoonlijke medewerkers onder handhaving 
van het uitgangspunt dat ieder kamerlid over ten hoogste een voltijdse 
persoonlijk medewerker kan beschikken.» 
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Bij die gelegenheid werd besloten tot uitvoering van een vijfjarenplan. 
Daardoor is het budget voor de fracties met de helft toegenomen. Daarna 
is de groei afgenomen en gestabiliseerd op ongeveer 4 procent per jaar, 
los van de ontwikkeling van de salarissen, waarbij de beschikbare middelen 
zijn afgestemd op het inkomen van de fractievoorzitter. 

Hoewel de kamer- en fractiestaf zeker een forse groei hebben doorgemaakt, 
kan allerminst van een mammoet-organisatie worden gesproken. Nog 
steeds is er sprake van een bescheiden apparaat, zeker in vergelijking met 
de omvang van de directe, persoonlijke ondersteuning van bewindspersonen 
en hoge ambtenaren, de toerusting van veel maatschappelijke organisaties 
en instellingen, die zich tot de Kamer wenden en gerelateerd aan de 
intensivering die het kamerwerk de laatste jaren heeft ondergaan. Naar het 
oordeel van de commissie verdient Van Schendelens pleidooi om fractie-
staven in te krimpen ten gunste van een uitbreiding van enkele kamerdien-
sten geen steun, te meer niet waar hij als belangrijkste argument voor een 
dergelijke ingreep aanvoert, dat fractiemedewerkers alleen maar extra 
controle vanuit de partij veroorzaken. 

Het tegendeel is eerder het geval: de praktijk leert dat medewerkers zeker 
ook worden ingezet om de partij «op afstand» te houden. Bovendien blijkt 
er bij de fracties behoefte aan politiek gerichte ondersteuning die naar 
eigen inzicht kan worden ingezet. Het verdient aanbeveling enige tijd 
ervaring op te doen met de omvang van defractiebestaffing die na uitvoering . 
van het vijfjarenplan is bereikt. 

Het pleidooi van Van der Kooij en Van Renteghem (Intermediair van 22 
maart 1985) om ieder lid van de Kamer een budget te geven om «minimaal 
twee gekwalificeerde assistenten tot hun persoonlijke beschikking te 
hebben» wijst de commissie eveneens van de hand. Beide auteurs spreken 
daarmee niet alleen de conclusies van de eerder gememoreerde commis-
sie-Van Rossum tegen, maar hun voorstel bevordert bovendien de kleine 
kaasboerenmentaliteit» waarover nu reeds dikwijls wordt geklaagd. 

14.4. Automatisering 

Iemand die het parlementaire bedrijf gedurende een aantal jaren niet 
meer van nabij heeft zien functioneren en vandaag een rondgang door de 
gebouwen maakt, zal, naast de uitbreiding van het totaal aantal medewer-
kers, vooral opvallen dat het «computertijdperk» niet aan de Kamer voorbij 
is gegaan. Bij de verdere ontwikkeling van de automatisering, die tot doel 
heeft om tot een geïntegreerde aanpak van de informatievoorziening van 
de Tweede Kamer te komen, wordt uitgegaan van de huidige stand van 
zaken: de aanwezigheid van een lopend systeem voor de documentaire 
informatievoorziening en de beslissing over te gaan tot het plaatsen van 
zgn. intelligente, onderling verbonden werkstations. De Kamer streeft 
ernaar PARAC een logisch netwerk te laten opzetten, waardoor de voor 
iedereen benodigde informatie slechts op één, voor alle gebruikers toegan-
kelijke plaats wordt vastgelegd en individuele functies zo veel mogelijk 
gedecentraliseerd worden aangeboden. Deze aanpak dient onder meer 
ertoe te leiden dat de bestaande papierstroom wordt verminderd. Een 
verdere voortgang van de automatisering zal enerzijds tot een verandering 
van de bestaande werkorganisaties dienen te leiden, maar opent de 
mogelijkheid de aanwezige menskracht effectiever in te zetten. PARAC 
ontwikkelt een reeks van activiteiten om de bestaande mogelijkheden uit te 
breiden, te verfijnen en te verbeteren. 

Het komt de commissie wenselijk voor dat de Kamer beter dan tot nu toe 
kennis neemt van de bestaande mogelijkheden en toekomstige ontwikke-
lingen. Naast de reeds ter beschikking staande «interne» informatie is 
vanzelfsprekend ook veel extern vastgelegde informatie van belang. De 
mogelijkheid externe gegevens te raadplegen, beperkt zich nog tot het 
zoeken in documentaire gegevensverzamelingen van een drietal ministeries. 
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In de loop van volgend jaar zullen nog eenaantal bibliotheken van ministeries 
tot automatisering overgaan, maar niet steeds op een zó gestandaardiseerde 
wijze dat gegevens ook voor derden raadpleegbaar zijn. Naast de docu-
mentaire gegevensverzamelingen van ministeries is er ook een aantal dat 
commercieel wordt geëxploiteerd, van belang. 

PARAC stelt vast dat het gebruik van de documentaire gegevensverza-
meling en van de ministeries niet groot is. Als oorzaak vermoedt men het 
gegeven dat het hier secundaire informatie betreft. Op dit moment is er 
weinig primaire overheidsinformatie voor raadpleging via beeldschermen 
beschikbaar. Men stuit hier op een aantal problemen: 

- de informatie is niet opgeslagen in een computer die externe raadple-
ging mogelijk maakt; 

- er is geen programmatuur voorhanden waarmee macro-informatie uit 
de gegevens kan worden gedistilleerd; 

- er wordt door de «eigenaars» van de informatie geen toestemming 
gegeven tot raadpleging, c.q. men verzwijgt het bestaan van informatie. 

14.5 Conclusies en aanbevelingen 

a. Individuele besta ff ing 

De commissie kan hier slechts oordelen over het beschikbare budget; de 
besteding ervan staat ter beoordeling van de leden. Het beschikbare 
budget kan niet worden verlaagd. Een verhoging van de bedragen is 
noodzakelijk ter uitvoering van de aanbevelingen van de commissie-Evers-
dijk over de rechtspositie van individuele medewerkers en het effect van de 
arbeidstijdverkorting op de schadeloosstelling van kamerleden. 

b. Fractiebestaffing 

Zoals eerder vermeld, hebben de fractiestaven de laatste jaren een 
aanzienlijke uitbreiding ondergaan. De vraag of daarmee te ver is gegaan, 
wordt door de regering bevestigend beantwoord, gegeven de terugkerende 
voorstellen tot bezuinigingen. De Kamer heeft die voorstellen tot nu toe 
unaniem afgewezen. De commissie ziet geen reden van die lijn af te wijken. 
De grootste fracties kunnen thans beschikken over een budget, waarmee 
voor ieder beleidsterrein ten minste één deeltijd-beleidsmedewerker kan 
worden aangesteld en tevens op allerminst overdreven wijze kan worden 
voorzien in administratieve en algemene ondersteuning, waarbij voor de 
laatste categorie dient te worden gedacht aan taken als voorlichting en 
management. Wellicht kan een integratie van de personeelsbestanden in 
de sfeer van individuele ondersteuning enerzijds en fractiebestaffing 
anderzijds tot een efficiëntere aanwending van de totaal beschikbare 
middelen leiden. Het staat fracties vrij die keuze al dan niet te maken. 

c. Kamerbestaffing 

De huidige bestaffing van de Kamer en de organisatie daarvan vormen in 
hoge mate een optelsom van allerlei min of meer op zichzelf staande 
ontwikkelingen. In het verleden is blijkbaar nimmer de behoefte gevoeld 
om de organisatie structureel aan de sterk veranderde omstandigheden 
aan te passen. Aan een meer fundamentele bezinning ter zake is echter niet 
langer te ontkomen. Het Presidium dient te worden gevraagd zich op dit 
puntte bezinnen en - al dan niet in samenspraak met externe deskundigen -
nadere voorstellen te ontwikkelen. 

Nu reeds kan worden vastgesteld dat met name het functioneren van de 
vaste commissies in de loop van de voorbije jaren aan drastische wijzigingen 
onderhevig is geweest. Omvang en intensiteit van de werkzaamheden zijn 
sterk toegenomen. Het overleg met de regering is uitgedijd. Het grote 
aantal externe contacten en de daaruit voortvloeiende activiteiten vergen 
van leden, griffiers en overig personeel niet alleen een steeds grotere inzet 
doch «vullen» niet zelden een groot deel van de beschikbare werktijd en 
nopen tot ingewikkelde improvisaties. 
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De functie van de (plaatsvervangend) griffier is langzaam maar zeker 
uitgehold. Wezenlijke commissietaken (voortgangscontrole, adequate 
verwerking van de wassende stroom verzoeken en informatie, snelle 
verslaglegging) staan onder steeds grotere druk. 

Er is kortom alle reden om aan de verbetering van de bestaffing van de 
vaste commissies de hoogste prioriteit te geven. 

De commissie is van oordeel dat een aanpassing van de bestaande 
organisatie al tot een wezenlijke verbetering kan leiden. Een «vlucht» in 
uitgebreide commissiestaven is nodig noch wenselijk en zou slechts tot 
nieuwe onevenwichtigheden leiden. 

De griffier zou wezenlijk kunnen worden ontlast wanneer aangelegenheden 
van administratieve en organisatorische aard meer dan tot nu toe in 
handen worden gelegd van een hem/haar assisterende medewerker. Voor 
de informatievoorziening en documentatie van (leden van) vaste commissies 
dienen medewerkers van de afdeling bibliotheek en documentatie aan de 
commissies te worden toegevoegd. 

Resumerend concludeert de commissie, dat alle vaste commissies 
dienen te worden toegerust met een griffier, een medewerker voor admini-
stratie en organisatie en een onderzoeker-documentalist. De meesten van 
deze functionarissen kunnen uit de bestaande bestaffing worden gerecru-
teerd. Commissiesecretariaat en een deel van bibliotheek en documentatie 
dienen in de commissiebestaffing te worden geïntegreerd. 

Of de voorgestelde voorziening tot een uitbreiding van het personeelsbe-
stand zal leiden, is vooralsnog (behoudens ten aanzien van dat van het 
commissiesecretariaat; zie ook hoofstuk 13, «Archivering», onder 13.4) niet 
te zeggen. Het antwoord op die vraag zal mede afhangen van de (variërende) 
behoeften, die binnen de commissies bestaan en die nader moeten worden 
geïnventariseerd. Op basis van de inventarisatie zou het Presidium van de 
Kamer een voorstel moeten doen over een redelijk te achten «invulling» 
per commissie. De griffier van de Kamer is ambtelijk verantwoordelijk voor 
het functioneren van de commissiemedewerkers. De voorzitter van de 
commissie geeft leiding aan de zijn/haar commissie toegewezen bestaffing. 
Voor de continuïteit lijkt het wenselijk dat de voorzitter de ondervoorzitter(s) 
bij zijn/haar activiteiten betrekt. In sommige commissies gebeurt dit reeds 
informeel. Wellicht dient deze werkwijze voor alle commissies te worden 
geformaliseerd. De commissie wijst hierbij op haar aanbeveling, gedaan bij 
hoofdstuk 8, «De commissie rijksuitgaven», om aan deze commissie een 
kleine staf van deskundigen op verschillend gebied toe te voegen. 

Ook voor de bezetting van het bureau wetgeving, waartoe de commissie 
een aanbeveling heeft gedaan in hoofstuk 11, «Wetgeving», onder 11.2, zal 
zorg moeten worden gedragen. 

d. Automatisering 

De Adviescommissie voor documentatie en automatisering dient zich op 
korte termijn separaat over de zich op het terrein van de automatisering 
aandienende problematiek uit te spreken. Beschikbaarheid en toegankelijk-
heid van primaire overheidsinformatie voor de Kamer moeten snel worden 
geregeld. Op korte termijn dienen daartoe bindende afspraken met de 
regering te worden gemaakt. 
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BIJLAGEN 

Bijlage A Notitie over wetgeving onder voorbehoud 

Delegatie van wetgeving, in dit kader bedoeld als delegatie van regelge-
vende bevoegdheid aan bestuursorganen, is een veel voorkomend verschijn-
sel. In verscheidene wetten wordt de nadere regeling van bepaalde 
onderwerpen overgelaten aan bestuursorganen, met name aan de Kroon 
of aan afzonderlijke ministers. 

Gedelegeerde wetgeving heeft een nadeel, namelijk een gebrek aan 
democratische legitimatie. Deze democratische legitimatie van algemene 
regels wordt primair gezocht in het feit dat bij de totstandkoming daarvan 
een vertegenwoordigend orgaan is betrokken en dat is bij gedelegeerde 
wetgeving - waarbij het parlement buiten spel staat - niet het geval. 

Een middel dat soms wordt aangegrepen ter compensatie van dit nadeel 
is delegatie van wetgevende bevoegdheid onder voorbehoud. Dat voorbe-
houd ziet erop toe dat het parlement nog een zekere invloed behoudt ten 
aanzien van het tot stand komen of in de toekomst blijven gelden van de 
regeling. 

Mr. J. A. M. van Angeren1 heeft een driedeling gemaakt van delegatie 
onder voorbehoud: 

a. de tijdelijke delegatie; 
b. de voorwaardelijke delegatie; 
c. de gecontroleerde delegatie. 

ad. a: de gedelegeerde regeling treedt voorshands in werking, maar het 
parlement behoudt invloed op het in de toekomst blijven gelden daarvan. 

ad. b: de inwerkingtreding van een delegatieregeling kan worden 
verhinderd door een bindende uitspraak van het parlement dat de formele 
wetgever alsnog bij de totstandkoming van de regeling dient te worden 
betrokken. 

ad c: de delegatieregeling treedt pas in werking na verloop van een 
bepaalde termijn, gedurende welke termijn het parlement via zijn politieke 
controlemiddelen ten opzichte van de regering kan trachten invloed uit te 
oefenen op het in werking treden, c.q. de inhoud van de regeling. 

De Grondwet en sommige andere wetten kennen de mogelijkheid dat 
door een bepaald aantal leden van één der Kamers der Staten-Generaal de 
wens te kennen wordt gegeven dat een wetsvoorstel wordt ingediend. Zie 
artikel 61 van de Grondwet naar de tekst van 1972 (art. XII, additioneel 
Grondwet 1983). Binnen de andere wetten, die een zodanige bepaling 
kennen (zie bijlage), zijn verschillende onderscheidingen te maken. 

I. Enkele van deze wetten geven een exclusieve bevoegdheid aan de 
Tweede Kamer; zie bijlage bij de brief van de Voorzitter van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal dd. 5februari 1985 (Kamerstuk 18600, Hoofdstuk 
III, nr. 47d). 

— art. 4 Wet interim inhouding salaiissen onderwijs 
— artt. 2 en 3 Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 
— artt. 23, 5 1 , 91 en Wet op het basisonderwijs zoals gewijzigd bij de Oveicjangswet 
115 op het basisonderwijs 
— art. E35 Overgangswet op het basisonderwijs 
— artt. 9, 16, 19A, Inteiimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal 
33, 59, 72, 88K onderwijs (ISOVSO), zoals gewijzigd bij de overgangswet 

Intei imwet op het specia. I onderwijs en het voortgezet speciaal 
onderwijs. 

1 De parlementaire inbreng bij gedelegeerde 
wetgeving, Nederlands Juristen Blad, 13 mei 
1978, afl. 19. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 336, nrs. 1 en 2 45 



II. Sommige van de artikelen binnen deze wetten hebben uitsluitend 
betrekking op de inwerkingtreding, zodat de inhoud van de algemene 
maatregel van bestuur niet ter bespreking staat. Andere bepalingen 
handelen over het onderwerp van de maatregel. 

. Inwerkingtreding 

- art. 12 
- art. 66 
- art. 3 

Mijnwet Continentaal Plat 
Wet agrarisch grondverkeer 
Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het behouden 
van legkippen 

b. Onderwerp 

- a r t . 4 
- a r t . IV 

- art. 5 
- art. 79a 
- a r t . 173a 
- art. 9 
- art. 4 
- a r t . 2 
- a r t . 8 
- a r t . 166a 
- art. 55 
- art. 7a 
- art. 16a 
- art. 94 
- art. 97 
- art. 71 

Wet op de Omroepbijdragen 
Wet houdende nadere voorzieningen met betrekking tot de 
totstandkoming van lonen en andere arbeidsvoorwaarden 
Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke middelen 
Afvalstoffenwet 
Wet geluidhinder 
Wet financiële betrekkingen buitenland 
Kaderwet Specifiek Welzijn 
Wet voorzieningen gezondheidszorg 
Wet agrarisch grondverkeer 
Gemeentewet 
Wet algemene regelen yemeentelijke indeling 
Wet op de bejaardenoorden 
Wet op de bejaardenoorden 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
Wet op ;'e bodembescherming 

III. Een derde onderscheiding is het verschil in toekenning van de 
bevoegdheid. In een aantal artikelen wordt deze bevoegdheid toegekend 
« door of namens één der Kamers of door tenminste een vijfde deel 
van het grondwettelijk aantal leden ...... Terwijl andere artikelen deze 
bevoegdheid slechts toekennen aan « ten minste een vijde deel van het 
grondwettelijk aantal leden » 

- art. 12 
- art. 4 
- art. 5 
- art. 79a 
- art. 173a 
- art. 9 
- art. 4 
- art. 2 
- art. 66 
- art. 3 

- art. 166a 
- art. 55 
- art. 94 
- art. 97 
- art. 71 

b. « . 

door of n.imens of . 

Mijnwet Continentaal Plat 
Wet op de Omroepbijdragen 
Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen 
Afvalstoffenwet 
Wet geluidhinder 
Wet financiële betrekkingen buitenland 
Kaderwet Specifiek Welzijn 
Wet voorzieningen gezondheidszorg 
Wet agrarisch grondverkeer 
Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor 
behouden van legkippen 
Gemeentewet 
Wet algemene regelen gemeentelijke indeling 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
Wet op de bodembescherming 

het 

ten minste een vijfde deel 

art. IV 

— art. 8 
— art. 7a 
— art. 16a 

Wet houdende nadere voorzieningen met betrekking tot de 
totstandkoming van lonen en andere arbeidsvoorwaarden 
Wet agrarisch grondverkeer 
Wet op de bejaardenoorden 
Wet op de bejaardenoorden 

IV. Een laatste onderscheiding is dat enkele artikelen over een besluit 
handelen, andere over een ontwerp-algemene maatregel van bestuur en 
weer andere over een vastgestelde algemene maatregel van bestuur. 
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a. Besluit 

— art. 5 Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen 
— art. 9 Wnt financiële betrekkingen buitenland 
— art. 94 Wet gemoenmschappelijke regelingen 
— art. 97 Wet gemeenschappelijke regelingen 

b. ontwerp-a.m.v.b. 

— art. 79a Afvalstoffenwet 
— art. 173a Wet Geluidhinder 
— art. 166a Gemeentewet 
— art. 55 Wet algemene regelen gemeentelijke indeling 
— art. 7a Wet op de bejaardenoorden 
— art. 16a Wet op de bejaardenoorden 
— art. 71 Wet op de bodembescherming 

c. vastgestelde -a.m.v.b. 

— art. 12 Mijnwet continentaal Plat 
— art. 4 Wet op de Omroepbijdragen 
— art. IV Wet houdende nadere voorziening met betrekking tot de 

totstandkoming van lonen en andere arbeidsvoorwaarden 
— art. 4 Kaderwet Specifiek Welzijn 
— art. 2 Wet voorzieningen gezondheidszorg 
— art. 8 Wet agrarisch grondverkeer 
— art. 66 Wet agrarisch grondverkeer 
— art. 3 Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het 

behouden van legkippen 

Opgemerkt zij nog dat het procedurele aspect van de voorwaardelijke 
delegatie, zowel intern als extern, niet geregeld is. De artt. 114 t/m 119 
Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben 
immers uitsluitend betrekking op het doorbreken van de stilzwijging bij 
verdragen. Daarentegen heeft artikel 120 Reglement van Orde zowel 
betrekking op Verdragen als op overige wetgeving. 

Het lijkt voor de hand te liggen om ook voor de overige wetten aansluiting 
te zoeken bij de artikelen 114 t/m 119 Reglement van Orde. 

Aanhangsel bij Bijlage A 

1. Art. 12, lid 4. Mijnwet Continentaal Plat, Stb. 1967, 73. 

Art. 12. 1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald, dat 
opsporings- en winningsvergunningen voor of mede voor aardolie of 
aardgas slechts kunnen worden verleend met bij deze maatregel van 
bestuur aan te wijzen beperkingen of voorschriften. Zodanige regeling kan 
voor de onderscheidene delen van het continentaal plat verschillend zijn. 

2. Bij deze maatregel kan worden bepaald, dat en in hoeverre van daarin 
gestelde regelen kan worden afgeweken. 

3. De voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van deze 
maatregel wordt Ons gedaan door Onze Minister, de Mijnraad gehoord. 

4. Een krachtens het eerste lid vastgestelde maatregel wordt aan de 
beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt in 
werking met ingang van de dag na die, waarop dertig dagen na de overleg-
ging zijn verstreken, indien gedurende die termijn niet door of namens een 
der Kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal 
leden van een der Kamers de wens wordt te kennen gegeven, dat de 
inwerkingtreding van de maatregel bij de wet zal worden geregeld. Indien 
zodanige wens te kennen is gegeven, dienen Wij zo spoedig mogelijk een 
desbetreffend wetsontwerp in. 

5. Aanvragen om vergunningen als in het eerste lid bedoeld, kunnen niet 
worden ingediend voordat de maatregel voor het eerst in werking treedt. 
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2. Art. 4, lid 2. Wet op de Omroepbijdragen, Stb. 1976, 679. 

Art. 4. 1. Het bedrag van de omroepbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld 
bij algemene maatregel van bestuur. 

2. Een krachtens het eerste lid vastgestelde maatregel wordt aan de 
beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in 
werking dan nadat 30 dagen na de overlegging zijn verstreken en gedurende 
die termijn niet door of namens een der Kamers of door ten minste een 
vijfde deel van het grondwettelijk aantal leden van een der Kamers de 
wens wordt te kennen gegeven dat het bedrag van de omroepbijdrage bij 
de wet wordt vastgesteld. Als dan wordt een daartoe strekkend wetsontwerp 
zo spoedig mogelijk ingediend. 

3. De verschuldigdheid van de omroepbijdrage gaat in de eerste van de 
maand volgende op die waarin de betrokkene houder is geworden. 

3. Art. IV, onder F. Wet houdende nadere voorzieningen m.b.t. de 
totstandkoming van lonen en andere arbeidsvoorwaarden, Stb. 1980, 81 
(deze wet gold tot 1 januari 1983). 

F 

Indien een maatregel als bedoeld in onderdeel A wordt voorbereid, 
wordt de zakelijke inhoud van de voorgenomen maatregel door de meest 
betrokken Minister schriftelijk medegedeeld aan de beide Kamers der 
Staten-Generaal. De maatregel wordt niet eerder vastgesteld dan nadat 10 
dagen zijn verstreken na die mededeling, tenzij Wij van oordeel zijn, dat de 
vaststelling geen uitstel gedoogt. In dat geval brengt de meest betrokken 
Minister de maatregel onverwijld ter kennis aan de Staten-Generaal; 
alsdan wordt door Ons binnen 6 weken na de vaststelling van de maatregel 
een ontwerp van wet tot goedkeuring van de maatregel bij de Staten-Gene-
raal ingediend, indien tenminste een vijfde van het grondwettelijk aantal 
leden van een der Kamers de wens daartoe binnen 10 dagen na deze 
kennisgeving te kennen geeft. Indien het ontwerp van wet wordt ingetrokken 
of verworpen, dan vervalt de maatregel terstond. 

4. Art. 5, lid 4. Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen, Stb. 
1980,319. 

Art. 5. 1. Indien Onze Minister van Financiën van oordeel is, dat het op 
grond van algemeen financieel-economische overwegingen wenselijk is 
het aangaan van geldleningen met een looptijd langer dan een jaar 
- hierna te noemen: geldleningen - door de publiekrechtelijke lichamen of 
een deel daarvan te reguleren, zijn Onze Ministers bevoegd voor de 
desbetreffende lichamen een centrale financiering overeenkomstig het 
bepaalde in het vijfde lid in te stellen. 

2. Een besluit van Onze Ministers, genomen krachtens het eerste lid, 
kan, ook indien het tussentijds is gewijzigd, niet langer gelden dan gedurende 
een periode van ten hoogste twaalf maanden. 

3. Onze Ministers horen onverwijld de Raad voor de Gemeentefinancien 
en Gedeputeerde Staten nadat een besluit krachtens het eerste lid genomen 
is. Zij kunnen ook andere representatieve organisaties horen. 

4. Een besluit van Onze Ministers, genomen krachtens het eerste lid, of 
een wijziging daarvan wordt, vergezeld van een toelichting, onverwijld na 
de inwerkingtreding aan de beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. 
Indien binnen dertig dagen na de overlegging van een besluit of een 
wijziging door of namens een der Kamers de wens wordt te kennen 
gegeven, dat het overgelegde besluit of de wijziging bij de wet zal worden 
bekrachtigd, dienen Wij zo spoedig mogelijk een daartoe strekkend wets-
ontwerp in. Indien het wetsontwerp wordt ingetrokken of door een der 
beide Kamers der Staten-Generaal wordt verworpen, wordt het desbetref-
fende besluit onverwijld ingetrokken. 
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5. Art. 79a, lid 3. Afvalstoffenwet, Stb. 1980, 549. 

Art. 79a. 1. Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur 
krachtens bepalingen vervat in de artikelen 56, 57 en 58 wordt gelijktijdig in 
de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt en aan de beide Kamers 
der Staten-Generaal overgelegd. 

2. Gedurende 30 dagen vanaf de dag waarop de bekendmaking is 
geschied, kan een ieder wensen en bezwaren met betrekking tot het 
ontwerp ter kennis brengen van Onze Minister. 

3. Binnen de in het tweede lid bedoelde termijn kan door of namens een 
der Kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal 
leden van een der Kamers van de Staten-Generaal de wens te kennen 
worden gegeven dat het in de maatregel te regelen onderwerp bij de wet 
wordt geregeld. 

4. In een geval als bedoeld in het derde lid dienen Wij zo spoedig 
mogelijk een desbetreffend wetsontwerp in. 

6. Art. 173a, lid 3. Wet geluidhinder, Stb. 1980, 549. 

Art. 173a. 1. Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur 
krachtens bepalingen vervat in de artikelen 131 en 132 wordt gelijktijdig in 
de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt en aan de beide Kamers der 
Staten-Generaal overgelegd. 

2. Gedurende 30 dagen vanaf de dag waarop de bekendmaking is 
yeschied, kan een ieder wensen en bezwaren met betrekking tot het 
ontwerp ter kennis brengen van Onze Minister. 

3. Binnen de in het tweede lid bedoelde termijn kan door of namens een 
der Kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal 
leden van een der Kamers van de Staten-Generaal de wens te kennen 
worden gegeven dat het in de maatregel te regelen onderwerp bij de wet 
wordt geregeld. 

4. In een geval als bedoeld in het derde lid dienen Wij zo spoedig 
mogelijk een desbetreffend wetsontwerp in. 

7. Art. 9, lid 3. Wet financiële betrekkingen buitenland, Stb. 1981, 73. 

Art. 9. 1. Besluiten tot vaststelling of wijziging van voorschriften als 
bedoeld in de artikelen 7 en 8, worden genomen in overeenstemming met 
Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken en van 
Landbouw en Visserij, de Bank gehoord. 

2. Indien binnen twee maanden na het uitvaardigen van een besluit tot 
vaststelling of wijziging van voorschriften als bedoeld in de artikelen 7 en 
8, door Ons geen voorstel aan de Staten-Generaal is gedaan om dat besluit 
bij de wet te bekrachtigen of indien een door Ons ingediend voorstel wordt 
ingetrokken of door een van de beide Kamers der Staten-Generaal wordt 
verworpen, wordt het desbetreffende besluit onverwijld ingetrokken. 

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid worden besluiten tot 
ongewijzigde vaststelling van geldende voorschriften onverwijld aan de 
beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. Indien binnen twee maanden 
na de overlegging van een besluit door of namens een der Kamers of door 
ten minste een vijfde van het grondwettelijke aantal leden van een der 
Kamers de wens wordt te kennen gegeven, dat het overgelegd besluit bij 
de wet zal worden bekrachtigd, dienen wij zo spoedig mogelijk een daartoe 
strekkend wetsontwerp in. 

4. Indien een overeenkomstig het tweede of derde lid ingediend wets-
ontwerp wordt ingetrokken of door een der beide Kamers der Staten-Gene-
raal wordt verworpen, wordt het desbetreffende besluit onverwijld inge-
trokken. 
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8. Art. 4, lid 4. Kaderwet Specifiek Welzijn, Stb. 1982, 539 (niet in werking 
getreden). 

Art. 4. 1. Een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur 
krachtens deze wet vast te stellen wordt door de zorg van Onze minister of 
ministers bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en naar de 
hoofdzaken van de inhoud openbaar gemaakt in een genoegzaam aantal 
dag- of weekbladen, dan wel andere periodieken. 

2. De termijn waarbinnen een ieder adressen bij Onze minister of 
ministers kan indienen is drie maanden te rekenen van de dag van bekend-
making in de Nederlandse Staatscourant. 

3. Vergezeld van de adressen wordt het ontwerp van een algemene 
maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 41, eerste lid, 43, eerste 
lid, 58 en 60 door Onze minister of ministers om advies gezonden aan de 
Raad bedoeld in artikel 55, die binnen een door Onze minister of ministers 
te bepalen termijn advies uitbrengt. 

4. Een krachtens artikel 41, eerste lid, vastgestelde algemene maatregel 
van bestuur wordt aan beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. De 
maatregel treedt niet in werking dan nadat 30 dagen na de overlegging zijn 
verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een der Kamers 
of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een 
der Kamers de wens wordt te kennen gegeven dat dat het in die maatregel 
geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe 
strekkend wetsontwerp zo spoedig mogelijk ingediend. 

9. Art. 2, lid 6. Wet voorzieningen gezondheidszorg, Stb. 1982, 621. 

Art. 2. 1. Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur krachtens 
deze wet vast te stellen wordt door de zorg van Onze Minister bekendgemaakt 
in de Nederlandse Staatscourant en naar de hoofdzaken van de inhoud 
openbaar gemaakt in een genoegzaam aantal dag- of weekbladen, dan wel 
andere periodieken. 

2. De termijn waarbinnen een ieder adressen bij Onze Minister kan 
indienen is drie maanden te rekenen van de dag van bekendmaking in de 
Nederlandse Staatscourant. 

3. Vergezeld van de adressen wordt het ontwerp door Onze Minister om 
advies gezonden aan de Raad, die binnen een door Onze Minister te 
bepalen termijn advies uitbrengt. De raad vermeldt in zijn advies tot welke 
gevolgtrekkingen de adressen hebben geleid. 

4. Het ontwerp van een op grond van hoofdstuk III vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur wordt bovendien, voor zover de maatregel 
voorzieningen betreft ter zake waarvan de kosten worden vergoed krachtens 
de Ziekenfondswet (Stb. 1964, 392) of de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (Stb. 1967, 655), door Onze Minister om advies gezonden aan 
de Ziekenfondsraad, bedoeld in de Ziekenfondswet. De Ziekenfondsraad 
brengt binnen een door Onze Minister te bepalen termijn advies uit vanuit 
het oogpunt van de toepassing van beide genoemde wetten. 

5. Besluiten, te nemen op grond van de artikelen 10, 12, tweede lid, 52, 
54, onder b, en 55, worden niet genomen dan nadat Onze Minister de 
besturen der betrokken provincies en gemeenten, dan wel instanties die 
voor deze representatief worden geacht, in de gelegenheid heeft gesteld 
een oordeel over het ontwerp van zodanig besluit kenbaar te maken. 

6. Een krachtens artikel 52 of 55 vastgestelde algemene maatregel van 
bestuur wordt aan beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. De 
maatregel treedt niet in werking dan nadat 30 dagen na de overlegging zijn 
verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een der Kamers 
of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een 
der Kamers de wens wordt te kennen gegeven dat het in die maatregel 
geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe 
strekkend wetsontwerp zo spoedig mogelijk ingediend. 
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10. Art. 8, lid 6. Wet agrarisch grondverkeer, Stb. 1982, 689. 

Art. 8. 6. Een krachtens het eerste lid vastgestelde maatregel wordt aan 
de beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. Binnen 30 dagen na de 
overlegging kan door ten minste een vijfde van het grondwettelijke aantal 
leden van een der Kamers de wens te kennen worden gegeven dat het in 
de maatregel te regelen onderwerp bij de wet wordt geregeld. Indien 
zodanige wens te kennen is gegeven, dienen Wij zo spoedig mogelijk een 
desbetreffend wetsontwerp in. De maatregel treedt in werking met ingang 
van een door Ons te bepalen tijdstip, dat niet eerder gelegen zal zijn dan 
nadat dertig dagen na de overlegging zijn verstreken, indien gedurende die 
termijn niet door of namens een der Kamers of door ten minste een vijfde 
van het grondwettelijk aantal leden van een der Kamers de wens wordt te 
kennen gegeven, dat de inwerkingtreding van de maatregel bij de wet zal 
worden geregeld. 

11. Art. 66, onder B, lid 6. Wet agrarisch grondverkeer, Stb. 1982, 689 
(nog niet in werking getreden). 

Art. 66. 
B 
6. Een krachtens het eerste lid, onder c, vastgestelde maatregel wordt 

aan de beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt 
in werking met ingang van een door Ons te bepalen tijdstip, dat niet eerder 
gelegen zal zijn dan nadat dertig dagen na de overlegging zijn verstreken, 
indien gedurende die termijn niet door of namens een der Kamers of door 
tenminste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der 
Kamers de wens wordt te kennen gegeven, dat de inwerkingtreding van de 
maatregel bij de wet zal worden geregeld. Indien zodanige wens te kennen 
is gegeven, dienen Wij zo spoedig mogelijk een desbetreffend wetsontwerp 
in. 

12. Art. 3, lid 4. Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het 
behouden van legkippen, Stb. 1984, 272. 

Art. 3. 1. Tenzij het bepaalde in de laatste volzin van het vierde lid 
toepassing vindt, is het vanaf 1 juli 1994 verboden om een of meer legkippen 
te houden in strijd met de bij algemene maatregel van bestuur voor 1 
januari 1990 te geven voorschriften omtrent het houden van legkippen. 

2. De krachtens het eerste lid gegeven voorschriften kunnen onder meer 
betrekking hebben op: 

- kooi-afmetingen en "Uitvoeringen; 
- de vormgeving van kooien; 
- de aard van de wanden en van het vloer- of grondoppervlak van 

kooien; 
- de lichtdoorlatende oppervlakte van kooien en stallen waarin kooien 

staan opgesteld; 
- de temperatuur en de ventilatie in kooien; 
- de bezettingsdichtheid in kooien; 
- de aanwezigheid van zitstokken en legnesten; 
- de voerder- en drinkbaklengte. 
3. Alvorens Ons een voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking 

van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in het eerste lid te 
doen, worden de bedrijfslichamen en andere organisaties en instellingen 
die daarbij naar het oordeel van Onze Minister in belangrijke mate zijn 
betrokken, in de gelegenheid gesteld over het ontwerp daarvan hun 
oordeel te geven. 

4. Een krachtens het eerste lid vastgestelde maatregel wordt aan de 
beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt in 
werking met ingang van een door Ons, met inachtneming van het eerste 
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lid, te bepalen tijdstip, dat niet eerder gelegen zal zijn dat nadat dertig 
dagen na de overlegging zijn verstreken, indien gedurende die termijn niet 
door of namens een der Kamers of door tenminste een vijfde van het 
grondwettelijk aantal leden van een der Kamers de wens wordt te kennen 
gegeven, dat de inwerkingtreding van de maatregel bij de wet zal worden 
geregeld. Indien zodanige wens te kennen is gegeven, dienen Wij zo 
spoedig mogelijk een desbetreffend wetsontwerp in. 

13. Art. 166a. Gemeentewet, Stb. 1984, 522. 

Art. 166a. Wijziging van de grenzen van gemeenten geschiedt bij wet of, 
indien een dergelijke wijziging niet gepaard gaat met opheffing dan wel 
nieuwvorming van gemeenten en te verwachten is dat als gevolg van de 
wijziging het inwonertal van een gemeente met minder dan 10% zal toe-
dan wel afnemen, bij algemene maatregel van bestuur. 

Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het 
eerste lid wordt aan de beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. 
Indien binnen dertig dagen na de overlegging door of namens een der 
Kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden 
van een der Kamers de wens te kennen wordt gegeven dat de betreffende 
grenswijziging bij wet geschiedt, dienen Wij zo spoedig mogelijk een 
daartoe strekkend voorstel in. 

14. Art. 55, onder d. Wet algemene regelen gemeentelijke indeling, Stb. 
1984, 522 (verwijzend naar art. 166a Gemeentewet). 

Art. 55. De gemeentewet (Stb. 1931, nr. 89) wordt als volgt gewijzigd: 
a. Artikel 157, eerste lid, komt als volgt te luiden: 
Indien de raad ener gemeente wijziging van de grenzen dier gemeente 

wenselijk acht, richt hij tot Ons een daartoe strekkend gemotiveerd verzoek. 
b. Artikel 164, eerste lid, komt als volgt te luiden: 
Indien Gedeputeerde Staten wijziging van de grenzen van gemeenten 

wenselijk achten, richten zij tot Ons een daartoe strekkend gemotiveerd 
verzoek. 

c. Artikel 165, eerste lid, komt als volgt te luiden: 
Indien Wij wijziging van de grenzen van gemeenten wenselijk achten, 

verzoekt Onze met de uitvoering van deze wet belaste Minister Gedeputeerde 
Staten, de mening van de raden, en hun eigen mening, te zijner kennis te 
brengen. 

d. Na artikel 166 wordt een nieuw artikel 166a opgenomen, luidende als 
volgt: 

Artikel 166a. Wijziging van de grenzen van gemeenten geschiedt bij Wet 
of, indien een dergelijke wijziging niet gepaard gaat met opheffing dan wel 
nieuwvorming van gemeenten en te verwachten is dat als gevolg van de 
wijziging het inwonertal van een gemeente met minder dan 10% zal toe-
dan wel afnemen, bij algemene maatregel van bestuur. 

Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het 
eerste lid wordt aan de beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. 
Indien binnen dertig dagen na de overlegging door of namens een der 
Kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden 
van een der Kamers de wens te kennen wordt gegeven dat de betreffende 
grenswijziging bij Wet geschiedt, dienen Wij zo spoedig mogelijk een 
daartoe strekkend wetsvoorstel in. 

15. Art. 7a, lid 3. Wet op de bejaardenoorden, Stb. 1984, 562. 

3. Het voorstel voor een maatregel als bedoeld in het tweede lid van dit 
artikel wordt Ons niet gedaan dan nadat een ontwerp daarvan in de 
Nederlandse Staatscourant is gepubliceerd en niet binnen 30 dagen daa 
een aantal van ten minste een vijfde deel van het Grondwettelijk aantal 
leden van een der Kamers der Staten-Generaal te kennen heeft gegeven, 
dat het onderwerp regeling bij de wet behoeft. 
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16. Art. 16a, lid 5. Wet op de bejaardenoorden, Stb. 1984, 562. 

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld 
omtrent de wijze, waarop voor de periode na 1989 de hoogte van de 
uitkering wordt vastgesteld in afwijking van het bepaalde in het tweede en 
vierde lid. Een voorstel daartoe wordt Ons niet gedaan dan nadat een 
ontwerp daarvan in de Nederlandse Staatscourant is gepubliceerd en niet 
binnen dertig dagen daarna een aantal van tenminste een vijfde deel van 
het Grondwettelijk aantal leden van een der Kamers der Staten-Generaal te 
kennen heeft gegeven, dat het onderwerp regeling bij de wet behoeft. 

17. Art. 94, lid 2. Wet gemeenschappelijke regelingen, Stb. 1984, 667. 

Art. 94. 1. Deelneming door het Rijk geschiedt bij besluit van Onze 
betrokken minister, in overeenstemming met het gevoelen van de raad van 
ministers. Het besluit regelt mede de gevolgen van de deelneming. 

2. Een besluit als bedoeld in eerste lid wordt aan beide Kamers der 
Staten-Generaal overgelegd. Het treedt niet in werking dan nadat 30 dagen 
na de overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of 
namens een der Kamers of door ten minste een vijfde deel van het grond-
wettelijk aantal leden van een der Kamers de wens te kennen wordt 
gegeven dat deelneming door het Rijk krachtens een wet dient te geschieden. 
Indien zodanige wens te kennis is gegeven wordt zo spoedig mogelijk een 
voorstel van wet ingediend. 

18. Art. 97, lid 2. Wet gemeenschappelijke regelingen, Stb. 1984, 667. 

Art. 97. 1. Deelneming door het Rijk geschiedt bij besluit van Onze 
betrokken minister, in overeenstemming met het gevoelen van de raad van 
ministers. Het besluit regelt mede de gevolgen van de deelneming. 

2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt aan beide Kamers der 
Staten-Generaal overgelegd. Het treedt niet in werking dan nadat 30 dagen 
na de overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of 
namens een der Kamers of door ten minste een vijfde deel van het grond-
wettelijk aantal leden van een der Kamers de wens te kennen wordt 
gegeven dat deelneming door het Rijk krachtens een wet dient te geschieden. 
Indien zodanige wens te kennen is gegeven wordt zo spoedig mogelijk een 
voorstel van wet ingediend. 

19. Art. 71, lid 3. Ontwerp-wet op de bodembescherming. 

Artikel 71 

1. Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur krachtens 
artikel 49 wordt gelijktijdig in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt 
en aan de beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. 

2. Gedurende 30 dagen vanaf de dag waarop de bekendmaking is 
geschied, kan een ieder wensen en bezwaren met betrekking tot het 
ontwerp ter kennis brengen van Onze Minister. 

3. Binnen de in het tweede lid bedoelde termijn kan door of namens een 
der Kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal 
leden van een der Kamers van de Staten-Generaal de wens te kennen 
worden gegeven dat het in de maatregel te regelen onderwerp bij de wet 
wordt geregeld. 

4. In een geval als bedoeld in het derde lid dienen Wij zo spoedig 
mogelijk een desbetreffend wetsontwerp in. 
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Budgettaire gevolgen 

De commissie heeft gemeend voor zover voorzienbaar de budgettaire 
consequenties bij aanvaarding van de door haar gedane aanbevelingen als 
volgt te mogen schatten. 

De hoofdstukken 4 «Rol officiële adviesorganen», 6 «Externe deskundi-
gen», 8 «De commissie rijksuitgaven» en 11 «Wetgeving» (voor zover het 
onderdeel initiatiefvoorstellen betreffende) doen aanbevelingen inzake de 
inschakeling van externe deskundigen. De commissie heeft thans geen 
inzicht in de mate, waarin eventueel van deze faciliteit gebruik zal worden 
gemaakt. Deze post raamt de commissie voorshands op f 1 miljoen. 

Hoofdstuk 8 «De commissie rijksuitgaven» bevat tevens de aanbeveling 
tot toevoeging van een speciale staf aan het bureau van deze commissie, 
bestaande uit 2 a 3 personen. Er kan hierbij van worden uitgegaan dat een 
van de 3 stafleden een van de zittende griffiers-juristen is. De 2 overige 
stafleden (niveau schaal 13-14) zullen een uitgave gaan vereisen van ruim 
f240 000. 

Aanvaarding van de aanbevelingen gedaan in de hoofdstukken 5 «Rol 
departementale ambtenaren» en 9 «Procedure begrotingsbehandeling» 
kan leiden tot een relatief sterke uitbreiding van het aantal commissiever-
gaderingen, met o.a. gevolgen voor de personele bezetting, respectievelijk 
op budgettair terrein. Aangezien echter op dit moment dit niet kan worden 
gekwantificeerd, heeft de commissie te dezen geen schattingen gedaan. 

Bij de verwezenlijking van de aanbeveling, gedaan in hoofdstuk 10 
«Verslaglegging», onder 3 van 10.1.2 is van groot belang tot welk soort 
verslaglegging een commissie zal besluiten. Inschakeling van de stenogra-
fische dienst zal niet in voldoende mate kunnen plaatsvinden. Derhalve ligt 
naar de mening van de commissie een inschakeling van notulisten meer 
voor de hand. De commissie is van mening, dat voorlopig zou kunnen 
worden begonnen met maximaal 3 notulisten. Het rangniveau zal nadere 
beschouwing behoeven. Dit hangt samen met de inhoud, die aan de 
functie zal worden gegeven. Voorlopig is de commissie uitgegaan van 
schaal 8. Dit niveau vereist een uitgave van f180 000. 

Aanvaarding van de aanbeveling, gedaan in hoofdstuk 11 «Wetgeving» 
met betrekking tot de instelling van een bureau wetgeving op de griffie 
vergtf 170000. De commissie is daarbij uitgegaan van een bezetting van 2 
personen op het niveau van schaal 10-11. 

Aanvaarding van de aanbevelingen, gedaan in hoofdstuk 13 «Registratuur 
en Archivering» inzake de afdeling registratuur houdt een uitbreiding in 
met 21/2 formatieplaats (niveau schaal 6), welke f 125000 zal kosten. 

Realisering van de aanbevelingen, gedaan in de hoofdstukken 13 
«Registratuur en Archivering» inzake het beheersbaar maken mede door 
het commissiesecretariaat van de documentenstroom, alsmede 14 «Perso-
nele aangelegenheden», voor zover betrekking hebbend op de bestaffing 
van de vaste commissies zal voorshands een uitbreiding ten gevolge 
hebben met 4 commissiesecretaressen op niveau schaal 6, hetgeen een 
uitgave vereist van f 200 000. 

De commissie wijst erop dat inventarisatie van de probleemstelling 
voortvloeiende uit de nieuwe opzet van de bestaffing van de vaste 
commissies heeft uitgewezen, dat voorlopig zou kunnen worden uitgegaan 
van 10 (combinaties van) commissies, elk met een griffier, een administratief 
medewerker en een onderzoeker-documentalist. De commissie wenst zich 
in dit stadium niet erover uit te spreken of, en zo ja, in welke mate en in 
welk tempo dit aantal te zijner tijd moet worden uitgebreid. 

Voor de commissie staat thans niet vast of integratie van de medewerkers 
van de Afdeling literatuur, documentatie en onderzoek in de bestaffing van 
de vaste commissies ertoe zal leiden, dat er op de Bibliotheek en Documen-
tatiedienst onvervulde algemene documentaire taken zullen achterblijven. 
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Dit hangt samen met de wijze, waarop binnen de nieuwe taak van de 
evengenoemde medewerkers al of niet ruimte hiervoor aanwezig is. Zou 
dit niet het geval zijn, dan moet een verzoek om aanvullend personeel niet 
bij voorbaat worden uitgesloten. Het probleem laat zich thans niet kwantifi-
ceren. 

Ten slotte wijst de commissie erop, dat het niet uitgesloten is dat het 
uitvoeren van een en ander zal leiden tot verandering of wijziging van de 
ruimte-behoeften, hetgeen ook extra uitgaven kan meebrengen. De 
commissie heeft echter gemeend op dit moment, gelet op het ongewisse 
karakter daarvan, geen raming te moeten geven. 
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Bijlage C Voorstellen van de bijzondere commissie Onderzoek van de Organisatie 
van de Tweede Kamer tot wijziging van het Reglement van Orde 

A 

Ingevoegd wordt een artikel 16a, luidende: 
Elke commissie wordt bijgestaan door de griffier of een door de griffier 

aangewezen plaatsvervangende griffier, alsmede een of meer andere door 
de griffier aangewezen ambtenaren der Kamer. 

B 

Van het eerste lid van artikel 26 worden de twee laatste volzinnen 
geschrapt en wordt ingevoegd een nieuw tweede lid, luidende: 

2. Alle door een commissie uit te brengen verslagen worden opgesteld 
door haar griffier. 

Het huidige tweede lid van dit artikel wordt vernummerd tot derde lid. 

Toelichting: zie hoofdstuk 10 «Verslaglegging». 

II 

In artikel 18 wordt, met vernummering van lid 6 tot lid 7, ingevoegd een 
nieuw lid 6, luidende: 

6. Een vergadering van een commissie, gewijd aan het onderzoek van 
een voorstel van een algemene of suppletoire begrotingswet, wordt 
voorgezeten door een lid van de commissie voor de Rijksuitgaven. De 
aanwijzing van bedoeld lid geschiedt, tenzij de commissie voor de Rijksuit-
gaven anders beslist, door de voorzitter van die commissie. 

Toelichting: zie hoofdstuk 9 «Procedure begrotingsbehandeling». Artikel 
45 blijft als lex specialis van kracht, met andere woorden de voorgestelde 
regeling geldt niet voor een uitgebreide commissievergadering. 

III 

A 

Ingevoegd wordt een nieuw artikel 25a, luidende: 
Aan de commissie, in welker handen een voorstel van wet is gesteld, 

wordt tenzij de commissie zulks onnodig oordeelt over dat voorstel onder 
verantwoordelijkheid van de griffier in samenwerking met het bureau 
wetgeving van de griffie en de door de aan de commissie toegevoegde 
ambtenaren rapport uitgebracht. 

B 

In het eerste lid van artikel 26 wordt aan het slot van de eerste volzin 
toegevoegd: 

«na ontvangst van het in artikel 25a vermelde rapport». 

Toelichting: zie hoofdstuk 10 «Verslaglegging» en hoofdstuk 11 «Wetge-
ving». 

IV 

A 

Ingevoegd wordt een nieuw artikel 27a, luidende: 
1. Vanaf het tijdstip, dat gelegenheid is gegeven tot het schriftelijk 

inzenden van opmerkingen omtrent een voorstel van wet, staat het ieder 
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lid vrij ondertekende amendementen, beknopt toegelicht, bij de griffie in te 
zenden. 

2. Een amendement wordt met de meeste spoed vermenigvuldigd en 
rondgedeeld. 

3. Niet ontvankelijk is een amendement, ingediend na een uitgebreide 
commissievergadering over artikelen van een voorstel van wet, dat 
gelijkluidend is aan of naar het oordeel van de Voorzitter dezelfde strekking 
heeft als een amendement, waarover reeds in de uitgebreide commissie-
vergadering is beraadslaagd; zulk een niet ontvankelijk amendement wordt 
niet vermenigvuldigd. 

4. Een wijziging door de regering aangebracht wordt met de meeste 
spoed vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

B 

Artikel 31 komt te vervallen. 

C 

In het eerste lid van artikel 87 komt de laatste volzin te vervallen. 

D 

Artikel 88 komt als volgt te luiden: 
Indien een wijziging van de regering in een voorstel van wet wordt 

medegedeeld, of een amendement wordt ingediend tijdens de algemene of 
artikelsgewijze beraadslaging kan de Kamer besluiten, dat na voorlezing de 
beraadslaging niet behoeft te worden geschorst of de stemming niet 
behoeft te worden uitgesteld tot de tekst is vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

E 

Artikel 91 komt te vervallen. 
Toelichting: Zie hoofdstuk 11 «Wetgeving». De onder A voorgestelde 

wijziging beoogt de weg te openen tot een zo vroegtijdig mogelijke 
inzending van amendementen, dat wil zeggen indien het plenaire debat 
schriftelijk wordt voorbereid, reeds bij de aanvang van het commissie-on-
derzoek. De systematiek van het Reglement leidt er dan toe, het voor 
amendering geldende regime onder te brengen in hoofdstuk IV. Vandaar 
de overplaatsing van een aantal bepalingen uit artikel 88 naar het nieuwe 
artikel 27a. Artikel 88 wordt dan beperkt tot het gebeuren in de plenaire 
vergadering (voorstel D). 

Met de nieuwe regeling lijkt de grond te ontvallen aan de noodzaak voor 
de regeling, neergelegd in het tweede lid van artikel 31; bovendien zou het 
verwarring kunnen wekken, indien amendementen vanaf verschillende 
tijdstippen en op verschillende adressen zouden kunnen worden ingediend. 
Ook aan de in het eerste lid van artikel 31 gegeven, doch tegenwoordig 
zeer zelden benutte mogelijkheid van een commissie-amendement lijkt, bij 
aanvaarding van voorstel A, geen behoefte meer te bestaan. Vandaar 
voorstel B. 

Ten slotte wordt voorgesteld, deze gelegenheid, waarbij de regeling van 
de behandeling van amendementen wordt herzien, te benutten om de in 
onbruik geraakte regeling van artikel 91 (oordeel van commissie, op haar 
verzoek of indien de Voorzitter het nodig acht, over na het eindverslag 
ingediende regeringswijzigingen en amendementen) af te schaffen. 

V 

A 

Aan artikel 29 wordt, onder vernummering van het derde tot vierde lid, 
toegevoegd een nieuw derde lid, luidende: 
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3. Indien de Kamer een besluit neemt als bedoeld in het derde lid van 
artikel 87, bepaalt het Presidium wanneer de in het eerste lid voor het 
uitbrengen van voorlopig verslag gestelde termijn begint te lopen. 

B 

Aan artikel 87 wordt toegevoegd een nieuw derde lid, luidende: 
3. De Kamer kan, op voorstel of na ingewonnen advies van de commissie, 

in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, besluiten dat de beraadslaging 
in het algemeen over een voorstel van wet zal geschieden voordat met het 
onderzoek door de commissie een aanvang is gemaakt. 

Toelichting: Zie hoofdstuk 10 «Verslaglegging», onder 10.2. De onder B 
voorgestelde wijziging beoogt de mogelijkheid te openen van een plenair 
debat over de grote lijnen of de beginselen van een wetsvoorstel alvorens 
de desbetreffende commissie zich zet aan de schriftelijke voorbereiding 
van de artikelsgewijze behandeling; zulks naar Brits model. Wordt de 
algemene beraadslaging afgesloten met de aanvaarding van een motie, 
waarin de regering wordt uitgenodigd het voorstel van wet in te trekken, 
dan zal de commissie zich, de Kamer en de regering onnodig werk - te 
weten de artikelsgewijze beraadslaging - kunnen besparen. 

De onder A voorgestelde wijziging berust op de overweging dat, ingeval 
zulk een plenair debat aan de eventuele schriftelijke voorbereiding van de 
artikelsgewijze behandeling vooraf gaat, de termijn voor het uitbrengen 
van voorlopig verslag niet dient te beginnen voordat de reactie van de 
regering op de uitslag van eventuele ter afsluiting van dat debat gehouden 
stemmingen bekend is. Analoog aan het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 29 lijkt het Presidium de voor de hand liggende instantie om het 
tijdstip vast te stellen waarop bedoelde termijn begint te lopen. 

VI 

A 

In artikel 30 wordt na de tweede volzin ingevoegd een volzin, luidende: 
Een mondeling overleg, gericht op het verkrijgen van inlichtingen, kan 

met instemming van de desbetreffende minister geheel of gedeeltelijk 
worden gevoerd met door de minister daartoe aangewezen rijksambtenaren. 

B 

In artikel 43 wordt, onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, 
ingevoegd een nieuw derde lid, luidende: 

3. Een mondeling overleg als bedoeld in het vorige lid onder b, dat is 
gericht op het verkrijgen van inlichtingen, kan met instemming van de 
desbetreffende minister geheel of gedeeltelijk worden gevoerd met door 
de minister daartoe aangewezen rijksambtenaren. 

Toelichting: Zie hoofdstuk 5 «Rol departementale ambtenaren». Het 
derde lid van artikel 41 heeft reeds de mogelijkheid geopend, dat een 
commissie de wens te kennen geeft een bepaalde rijksambtenaar te horen. 
In de hier voorgestelde gevallen ligt het initiatief bij de minister die ook de 
af te vaardigen ambtenaren aanwijst. Door deze bepalingen wordt vastge-
legd, dat een minister niet behoeft te vrezen dat een commissie zich door 
het zenden van een ambtenaar-informant tekort gedaan voelt. 

VII 

In artikel 30 wordt na de onder III A voorgestelde nieuwe volzin een 
volzin ingevoegd, luidende: 

Een mondeling overleg wordt, tenzij de commissie anders besluit, 
schriftelijk voorbereid. 
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Toelichting: Zie hoofdstuk 10 «Verslaglegging», onder 10.1. 

VIII 

A 

Artikel 34 komt te vervallen. 

B 

In artikel 76 komen te vervallen de woorden: «ingevolge artikel 34». 

Toelichting: Zie hoofdstuk 3 «De nota». 

IX 

In het derde lid van artikel 38 worden in de laatste volzin na «gehouden» 
ingevoegd de woorden «over een amendement» en wordt aan deze volzin 
toegevoegd: 

en over een motie indien door ten minste vijf leden ten minste een uur 
voor de aanvang van de vergadering een schriftelijk verzoek daartoe is 
ingediend. 

Toelichting: Zie hoofdstuk 12 «De motie». 

X 

Ingevoegd wordt een nieuw artikel 41 a, luidende: 
Een verzoek van een commissie aan een college als bedoeld in artikel 79 

der Grondwet behoeft de goedkeuring van de Kamer. 

Toelichting: Zie hoofdstuk 4 «Rol officiële adviesorganen». Door de 
voorgestelde aanduiding van regeringsadviescolleges (de in de Aanwijzim 
gen dd. 14 juli 1980 van de minister-president inzake Contacten enz. 
gebruikte uitdrukking) is deze bepaling niet toepasselijk op de Raad van 
State en de Algemene Rekenkamer. 

XI 

In het eerste lid van artikel 44 worden de woorden «besteding van de 
gelden die zijn toegestaan in» vervangen door de woorden «rechtmatigheid 
en de doelmatigheid van de rijksuitgaven, getoetst aan» en wordt het 
woord «worden» vervangen door: «zijn». 

Toelichting: Zie hoofdstuk 8 «De commissie rijksuitgaven». 

XII 

Aan artikel 44 wordt toegevoegd een derde lid, luidende: 
3. Over een voorstel van een commissie aan de Kamer tot inschakeling 

van externe deskundigen wordt niet beslist dan na advies van het Presidium, 

dat de commissie voor de Rijksuitgaven kan raadplegen. 

Toelichting: Zie hoofdstuk 6 «Externe deskundigen». 

XIII 

A 
In artikel 38, eerste lid, vervalt de zinsnede «- behoudens ingeval van 

toepassing van artikel 50 -» . 
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B 

§ 2 van hoofdstuk IV komt te vervallen. 

C 

De resterende paragraafaanduidingen in dit hoofdstuk komen te vervallen. 

Toelichting: Zie hoofdstuk 9 «Procedure begrotingsbehandeling». Wordt 
de mogelijkheid van de instelling van een algemene begrotingscommissie 
afgeschaft (voorstel A), dan lijkt een onderverdeling van hoofdstuk IV in 2 
paragrafen, waarvan de tweede slechts een artikel bevat, wat veel van het 
goede; vandaar voorstel B. 

XIV 

Aan het eerste lid van artikel 62 wordt toegevoegd: 
Tenzij de Kamer hiertoe verlof geeft, wordt een motie niet gedurende de 

eerste termijn ingediend. Indiening in eerste termijn is in elk geval mogelijk, 
indien de beraadslaging betreft een in een uitgebreide commissievergade-
ring behandeld onderwerp of een verslag van een mondeling overleg. 

Toelichting: Zie hoofdstuk 12 «De motie». 

XV 

In artikel 62 wordt, onder de dan noodzakelijke vernummering van de 
leden 2 en 3, ingevoegd een nieuw tweede lid, luidende: 

2. De tekst van een motie wordt door de indiener voorgelezen. 

Toelichting: Zie hoofdstuk 12 «De motie». Dat zodanige voorlezing dient 
te geschieden binnen de toegestane spreektijd - wat de ratio van dit 
voorstel is - behoeft niet uitdrukkelijk in deze bepaling te worden vermeld: 
de enige uitzondering op het niet meetellen voor de spreektijd, namelijk de 
beantwoording van respectievelijk de reactie op een interruptie, berust 
evenmin op een bepaling in het Reglement. 

XVI 

A 

De onder III voorgestelde wijzigingen treden in werking op een door het 
Presidium te bepalen tijdstip. 

B 

Op het hierboven onder A bedoelde tijdstip wordt in het eerste lid van 
artikel 27a achter het woord «bij» ingevoegd «het bureau wetgeving van». 
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Bijlage D VERGELIJKEND OVERZICHT 

Huidige Reglement van Orde Wijzigingsvoorstellen 

Artikel 18. 1. De eerste vergadering van een nieuw 
ingestelde commissie, heeft op uitnodiging en onder 
leiding van de Voorzitter plaats. In deze vergadering 
benoemt de commissie uit haar midden een voorzitter, 
die met de leiding van de verdere werkzaamheden belast 
is, en, indien zij dit nodig acht, een ondervoorzitter. 

2. Na de in het derde lid van artikel 17 bedoelde 
nieuwe samenstelling van een vaste commissie wordt 
opnieuw in het voorzitterschap voorzien in een vergade-
ring, daartoe bijeengeroepen en geleid door de aftredende 
of laatst afgetreden voorzitter, dan wel bij diens ontsten-
tenis de aftredende of laatst afgetreden ondervoorzitter 
en, bij ontstentenis van beiden, het lid van de commissie 
dat het langst in de Kamer zit; bij gelijke zittingsduur gaat 
het oudste lid in leeftijd voor. 

3. Bij het tussentijds openvallen van het vdbrzitterschap 
van een commissie wordt daarin voorzien op de in het 
vorige lid bepaalde wijze. Gedurende de periode waarin 
het voorzitterschap vacant is, wordt het uitgeoefend 
volgens de regeling vervat in het vijfde lid van dit artikel. 

4. De keuze van de voorzitter en eventueel van de 
ondervoorzitter wordt aan de Kamer medegedeeld. 

5. Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter 
wordt deze vervangen door de ondervoorzitter, indien 
deze er is, of anders door het lid dat het langst in de 
Kamerzitting heeft. 

6. Een gezamenlijke vergadering van twee of meer 
commissies wordt voorgezeten door de commissievoor-
zitter, die het langst in de Kamer zitting heeft. 

Artikel 16a 

Elke commissie wordt bijgestaan door de griffier of een 
door de griffier aangewezen plaatsvervangende griffier, 
alsmede een of meer andere door de griffier aangewezen 
ambtenaren der Kamer. 

Artikel 18. 1. De eerste vergadering van van een nieuw 
ingestelde commissie, heeft op uitnodiging en onder 
leiding van de Voorzitter plaats. In deze vergadering 
benoemt de commissie uit haar midden een voorzitter, 
die met de leiding van de verdere werkzaamheden belast 
is, en, indien zij dit nodig acht, een ondervoorzitter. 

2. Na de in het derde lid van artikel 17 bedoelde 
nieuwe samenstelling van een vaste commissie wordt 
opnieuw in het voorzitterschap voorzien in een vergade-
ring, daartoe bijeengeroepen en geleid door de aftredende 
of laatst afgetreden voorzitter, dan wel bij diens ontsten-
tenis de aftredende of laatst afgetreden ondervoorzitter 
en, bij ontstentenis van beide, het lid van de commissie 
dat het langst in de Kamer zit; bij gelijke zittingsduur gaat 
het oudste lid in leeftijd voor. 

3. Bij het tussentijds openvallen van het voorzitterschap 
van een commissie wordt daarin voorzien op de in het 
vorige lid bepaalde wijze. Gedurende de periode waarin 
het voorzitterschap vacant is, wordt het uitgeoefend 
volgens de regeling vervat in het vijfde lid van dit artikel. 

4. De keuze van de voorzitter en eventueel van de 
ondervoorzitter wordt aan de Kamer medegedeeld. 

5. Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter 
wordt deze vervangen door de ondervoorzitter, indien 
deze er is, of anders door het lid dat het langst in de 
Kamer zitting heeft. 

6. Een vergadering van een commissie, gewijd aan het 
onderzoek van een voorstel van een algemene of supple-
toire begrotingswet, wordt voorgezeten door een lid van 
de commissie voor de Rijksuitgaven. De aanwijzing van 
bedoeld lid geschiedt, tenzij de commissie voor de 
Rijksuitgaven anders beslist, door de voorzitter van die 
commissie. 

7. Een gezamenlijke vergadering van twee of meer 
commissies wordt voorgezeten door de commissievoor-
zitter, die het langst in de Kamer zitting heeft. 

Artikel 25a 

Artikel 26. 1. Elke commissie brengt omtrent de in 
haar handen gestelde voorstellen van wet verslag aan de 
Kamer uit. Zij wordt bijgestaan door de griffier, door een 
door de griffier aangewezen plaatsvervangend griffier of 
door een andere door hem aangewezen ambtenaar van 
de Kamer. Deze is belast met het opstellen van de door 
de commissie uit te brengen verslagen, tenzij zij een van 
haar leden met deze taak belast. 

2. De tekst van het verslag wordt door de commissie 
vastgesteld. De vaststelling geschiedt, tenzij een lid 
verzoekt daartoe een vergadering bijeen te roepen, langs 
schriftelijke weg. 

Aan de commissie, in welker handen een voorstel van 
wet gesteld is, wordt tenzij de commissie zulks onnodig 
oordeelt over dat voorstel onder verantwoordelijkheid 
van de griffier in samenwerking met het bureau wetgeving 
van de griffie en de door de aan de commissie toege-
voegde ambtenaren rapport uitgebracht. 

Artikel 26. 1. Elke commissie brengt omtrent de in 
haar handen gestelde voorstellen van wet verslag aan de 
Kamer uit na ontvangst van het in artikel 25a vermelde 
rapport. 

2. Alle door een commissie uit te brengen verslagen 
worden opgesteld door haar griffier. 

3. De tekst van het verslag wordt door de commissie 
vastgesteld. De vaststelling geschiedt, tenzij een lid 
verzoekt daartoe een vergadering bijeen te roepen, langs 
schriftelijke weg. 
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Artikel 27a 

Artikel 29. 1. De commissie stelt haar voorlopig 
verslag of, indien zij geen voorlopig verslag nodig acht, 
haar verslag vast binnen acht weken na de verzending 
naar de commissie, of, indien zij op dat tijdstip nog geen 
voorzitter had, binnen acht weken na de dag, waarop 
haar voorzitter is benoemd. Is een voorlopig verslag 
uitgebracht, dan stelt zij haar eindverslag vast binnen 
drie weken na de dag waarop de memorie van antwoord 
is rondgedeeld. 

2. Het Presidium kan deze termijnen in bepaalde 
gevallen door langere of kortere vervangen. 

3. Indien de commissie binnen de bepaalde tijd niet 
gereed kan zijn, vraagt zij verlenging van de termijn. 
Hierover wordt door het Presidium beslist. Deze beslissing 
wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de 
leden van de Kamer gebracht. Tevens wordt daarvan 
mededeling gedaan in een openbare vergadering van de 
Kamer. Is de beslissing niet met eenparigheid van 
stemmen genomen, dan kan bij die mededeling de 
Kamer anders besluiten. Een voorstel kan door ieder lid 
worden gedaan, doch het moet om in behandeling te 
komen door ten minste vier andere leden worden 
ondersteund. Is een termijn eenmaal door het Presidium 
verlengd, dan kan een verdere verlenging alleen door de 
Kamer worden toegestaan, tenzij de Kamer tot nadere 
bijeenroeping uiteengegaan is, in welk geval het Presidium 
een verdere verlenging kan toestaan. 

Artikel 30. De commissie is in elke stand van de 
behandeling van een bij de Kamer aanhangig voorstel 
van wet bevoegd met de regering daaromtrent in overleg 
te treden. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschie-
den. De uitkomsten van het overleg worden in het 
voorlopig verslag, het verslag of het eindverslag van de 
commissie opgenomen of wel in een afzonderlijk daar-
omtrent uit te brengen verslag vermeld. Het laatstbedoelde 
verslag kan ook mondeling in de openbare vergadering 
van de Kamer worden uitgebracht. In geval van schriftelijk 
overleg of in een besloten vergadering gepleegd monde-
ling overleg is het zesde lid van artikel 28 van overeen-
komstige toepassing. 

1. Vanaf het tijdstip, dat gelegenheid is gegeven tot 
het schriftelijk inzenden van opmerkingen omtrent een 
voorstel van wet, staat het ieder lid vrij ondertekende 
amendementen, beknopt toegelicht, bij de griffie in te 
zenden. 

2. Een amendement wordt met de meeste spoed 
vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

3. Niet ontvankelijk is een amendement, ingediend na 
een uitgebreide commissievergadering over artikelen 
van een voorstel van wet, dat gelijkluidend is aan of naar 
het oordeel van de Voorzitter dezelfde strekking heeft als 
een amendement, waarover reeds in de uitgebreide 
commissievergadering is beraadslaagd; zulk een niet 
ontvankelijk amendement wordt niet vermenigvuldigd. 

4. Een wijziging door de regering aangebracht wordt 
met de meeste spoed vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

Artikel 29. 1. De commissie stelt haar voorlopig 
verslag of, indien zij geen voorlopig verslag nodig acht, 
haar verslag vast binnen acht weken na de verzending 
naar de commissie, of, indien zij op dat tijdstip nog geen 
voorzitter had, binnen acht weken na de dag, waarop 
haar voorzitter is benoemd. Is een voorlopig verslag 
uitgebracht, dan stelt zij haar eindverslag vast binnen 
drie weken na de dag waarop de memorie van antwoord 
is rondgedeeld. 

2. Het Presidium kan deze termijnen in bepaalde 
gevallen door langere of kortere vervangen. 

3. Indien de Kamer een besluit neemt als bedoeld in 
het derde lid van artikel 87, bepaalt het Presidium 
wanneer de in het eerste lid voor het uitbrengen van 
voorlopig verslag gestelde termijn begint te lopen. 

4. Indien de commissie binnen de bepaalde tijd niet 
gereed kan zijn, vraagt zij verlenging van de termijn. 
Hierover wordt door het Presidium beslist. Deze beslissing 
wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de 
leden van de Kamer gebracht. Tevens wordt daarvan 
mededeling gedaan in een openbare vergadering van de 
Kamer. Is de beslissing niet met eenparigheid van 
stemmen genomen, dan kan bij die mededeling de 
Kamer anders besluiten. Een voorstel hiertoe kan door 
ieder lid worden gedaan, doch het moet om in behandeling 
te komen door ten minste vier andere leden worden 
ondersteund. Is een termijn eenmaal door het Presidium 
verlengd, dan kan een verdere verlenging alleen door de 
Kamer worden toegestaan, tenzij de Kamer tot nadere 
bijeenroeping uiteengegaan is, in welk geval het Presidium 
een verdere verlenging kan toestaan. 

Artikel 30. De commissie is in elke stand van de 
behandeling van een bij de Kamer aanhangig voorstel 
van wet bevoegd met de regering daaromtrent in overleg 
te treden. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschie-
den. 

Een mondeling overleg, gericht op het verkrijgen van 
inlichtingen, kan met instemming van de desbetreffende 
minister geheel of gedeeltelijk worden gevoerd met door 
de minister daartoe aangewezen rijksambtenaren. 

Een mondeling overleg wordt, tenzij de commissie 
anders besluit, schriftelijk voorbereid. De uitkomsten van 
het overleg worden in het voorlopig verslag, het verslag 
of het eindverslag van de commissie opgenomen of wel 
in een afzonderlijk daaromtrent uit te brengen verslag 
vermeld. Het laatstbedoelde verslag kan ook mondeling 
in de openbare vergadering van de Kamer worden 
uitgebracht. In geval van schriftelijk overleg of in een 
besloten vergadering gepleegd mondeling overleg is het 
zesde lid van artikel 28 van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 31. 1. Acht de commissie wijzigingen in het 
voorstel raadzaam, dan kan zij voorstellen daartoe 
(amendementen) bij haar voorlopig verslag, haar verslag 
of haar eindverslag voegen, mits ze het gevoelen van de 
meerderheid van het aantal leden, waaruit zij bestaat, 
weergeven. Zulke amendementen worden ondertekend 
door de leden van de commissie die zich daarvóór 
hebben verklaard. 

2. Bij het uitbrengen van haar eindverslag kan de 
commissie ook een termijn bepalen van ten minste 14 
dagen, waarbinnen elk lid van de Kamer ondertekende 
amendementen bij haar kan inzenden. Indien de commis-
sie van deze bevoegdheid gebruik maakt, maakt zij haar 
oordeel over de aldus ingediende amendementen 
mondeling of schriftelijk aan de Kamer kenbaar. De 
voorstellers van de amendementen hebben het recht aan 
de beraadslaging daarover door de commissie deel te 
nemen. 

Artikel 31 vervalt. 

Artikel 34. Nota's van een of meer ministers - met 
uitzondering van de nota over de toestand van 's Rijks 
financiën alsmede de nota over de uitvoering van de 
rijksbegroting voor het lopende jaar - worden onderzocht 
in een uitgebreide commissievergadering. 

Artikel 38. 1. Na afloop van de behandeling in een 
uitgebreide commissievergadering wordt de beraadsla-
ging over het aldus behandelde onderwerp, nadat het 
verslag van deze vergadering verschenen is, zonder 
verdere voorbereiding - behoudens in geval van toepas-
sing van artikel 50 - in een vergadering der Kamer 
aangevangen c.q. voortgezet. De Kamer kan besluiten dat 
de artikelsgewijze beraadslaging na een uitgebreide 
commissievergadering als bedoeld in artikel 33 zal 
aanvangen voordat het verslag van deze commissiever-
gadering verschenen is, doch niet dan nadat de medede-
ling, bedoeld in het zesde lid van artikel 39 zal zijn 
geschied. 

2. Moties, die in een uitgebreide commissievergadering 
aan de orde zijn geweest, doch waarover niet gestemd is, 
komen in de Kamer in stemming mits zij reeds tijdens de 
commissievergadering of in ieder geval voordat zij in de 
vergadering van de Kamer aan de orde komen door 
tenminste vier leden, buiten de voorsteller, zijn onderte-
kend of ondersteund. 

3. Indien in een vergadering van de Kamer een 
stemming over een amendement of motie, waarover in 
een uitgebreide commissievergadering gestemd is, 
achterwege blijft, wordt de Kamer geacht, te hebben 
beslist overeenkomstig de conclusie van de commissie, 
zoals deze uit het resultaat van de stemming in de 
uitgebreide commissievergadering blijkt. Zodanige 
stemming in de vergadering van de Kamer wordt 
gehouden, indien door een lid tenminste een uur voor de 
aanvang van de vergadering een schriftelijk verzoek 
daartoe is ingediend. 

Artikel 34 vervalt. 

Artikel 38. 1. Na afloop van de behandeling in een 
uitgebreide commissievergadering wordt de beraadsla-
ging over het aldus behandelde onderwerp, nadat het 
verslag van deze vergadering verschenen is, zonder 
verdere voorbereiding in een vergadering der Kamer 
aangevangen c.q. voortgezet. De Kamer kan besluiten dat 
de artikelsgewijze beraadslaging na een uitgebreide 
commissievergadering als bedoeld in artikel 33 zal 
aanvangen voordat het verslag van deze commissiever-
gadering verschenen is, doch niet dan nadat de medede-
ling, bedoeld in het zesde lid van artikel 39, zal zijn 
geschied. 

2. Moties, die in een uitgebreide commissievergadering 
aan de orde zijn geweest, doch waarover niet gestemd is, 
komen in de Kamer in stemming mits zij reeds tijdens de 
commissievergadering of in ieder geval voordat zij in de 
vergadering van de Kamer aan de orde komen door 
tenminste vier leden, buiten de voorsteller, zijn onderte-
kend of ondersteund. 

3. Indien in een vergadering van de Kamer een 
stemming over een amendement of motie, waarover in 
een uitgebreide commissievergadering gestemd is, 
achterwege blijft, wordt de Kamer geacht, te hebben 
beslist overeenkomstig de conclusie van de commissie, 
zoals deze uit het resultaat van de stemming in de 
uitgebreide commissievergadering blijkt. Zodanige 
stemming in de vergadering van de Kamer wordt 
gehouden over een amendement, indien door een lid 
tenminste een uur voor de aanvang van de vergadering 
een schriftelijk verzoek daartoe is ingediend en over een 
motie indien door tenminste vijf leden tenminste een uur 
voor de aanvang van de vergadering een schriftelijk 
verzoek daartoe is ingediend. 

Artikel 41a 

Een verzoek van een commissie aan een college als 
bedoeld in artikel 79 der Grondwet behoeft de goedkeuring 
van de Kamer. 
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Artikel 43. 1. Voor de zaken van elk ministerie stelt de 
Kamer een vaste commissie in; zij kan echter anders 
besluiten. 

2. De commissie is, voor zover zulks het betreffende 
ministerie betreft, bevoegd tot: 

a. het onderzoeken van de bij de Kamer ingekomen 
voorstellen van algemene en suppletoire begrotingswet-
ten - tenzij de Kamer anders besluit - alsmede, voorzover 
het Presidium onderscheidenlijk de Kamer overeenkonv 
stig artikel 22 daartoe besluit, van andere voorstellen van 
wet en van andere in haar handen gestelde stukken; 

b. het bevorderen van een geregelde gedachtenwisse-
ling met de regering, daaronder begrepen het vragen van 
inlichtingen, het overleggen met deze over al datgene, 
waaromtrent de regering met haar in overleg wenst te 
treden en het uitbrengen van verslag omtrent haar 
bevindingen in een niet openbare vergadering, voorzover 
zij dit ter voorlichting van de Kamer nodig acht. 

3. De Kamer kan ook voor andere zaken vaste commis-
sies instellen. Zij kan besluiten aan zulk een commissie, 
in plaats van aan een vaste commissie als in het eerste 
lid bedoeld, het onderzoek van begrotingswetten of van 
gedeelten daarvan op te dragen. 

Artikel 44. 1. Er is een commissie voor de Rijksuitga-
ven. Deze wordt bij aanvang van elke zitting samengesteld. 
De commissie heeft tot taak de Kamer voor te lichten 
over de besteding van de gelden die zijn toegestaan in de 
wetten waarbij de hoofdstukken van de begroting van 
het Rijk worden vastgesteld. Het verslag van de Algemene 
Rekenkamer van haar werkzaamheden in het afgelopen 
jaar wordt in handen van de commissie gesteld. Ook 
andere door de Algemene Rekenkamer of van regerings-
wege bij de Kamer ingezonden stukken, die met de taak 
van de commissie verband houden, worden, tenzij de 
Kamer anders besluit, in haar handen gesteld. Voorzover 
de commissie dit nodig acht, brengt zij verslag uit van 
haar bevindingen. 

2. Over een voorstel aan de Kamer, de Algemene 
Rekenkamer te verzoeken een doelmatigheidsonderzoek 
als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Comptabili-
teitswet 1976 in te stellen, wordt niet beslist dan na 
advies van de commissie. 

§ 1 . ALGEMENE BEPALINGEN 

§ 2. DE ALGEMENE BEGROTINGSCOMMISSIE 

Artikel 49. 1. Indien de Kamer besloten heeft alle of 
nagenoeg alle voorstellen van algemene begrotingswet-
ten in uitgebreide commissievergadering te doen 
behandelen, kan zij besluiten, dat deze voorstellen tevens 
in handen worden gesteld van een algemene begrotings-
commissie. Deze commissie brengt verslag uit, nadat de 
voorstellen in uitgebreide commissievergadering zijn 
onderzocht en voordat zij in een vergadering der Kamer 
aan de orde komen. De algemene begrotingscommissie 
is belast met het in onderling verband beschouwen van 
de uitgaven waarvoor in elk van de voorstellen van 
begrotingswetten gelden uitgetrokken zijn zulks mede in 
verband met de verwachte inkomsten. 

Artikel 43. 1, Voor de zaken van elk ministerie stelt de 
Kamer een vaste commissie in; zij kan echter anders 
besluiten. 

2. De commissie is, voor zover zulks het betreffende 
ministerie betreft, bevoegd tot: 

a. het onderzoeken van de bij de Kamer ingekomen 
voorstellen van algemene en suppletoire begrotingswet-
ten - tenzij de Kamer anders besluit - alsmede, voorzover 
het Presidium onderscheidenlijk de Kamer overeenkonv 
stig artikel 22 daartoe besluit, van andere voorstellen van 
wet en van andere in haar handen gestelde stukken; 

b. het bevorderen van een geregelde gedachtenwisse-
ling met de regering, daaronder begrepen het vragen van 
inlichtingen, het overleggen met deze over al datgene, 
waaromtrent de regering met haar in overleg wenst te 
treden, en het uitbrengen van verslag omtrent haar 
bevindingen in een niet openbare vergadering, voorzover 
zij dit ter voorlichting van de Kamer nodig acht. 

3. Een mondeling overleg als bedoeld in het vorige lid 
onder b, dat is gericht op het verkrijgen van inlichtingen, 
kan met instemming van de desbetreffende minister 
geheel of gedeeltelijk worden gevoerd met door de 
minister daartoe aangewezen rijksambtenaren. 

4. De Kamer kan ook voor andere zaken vaste commis-
sies instellen. Zij kan besluiten aan zulk een commissie, 
in plaats van aan een vaste commissie als in het eerste 
lid bedoeld, het onderzoek van begrotingswetten of van 
gedeelten daarvan op te dragen. 

Artikel 44. 1. Er is een commissie voor de Rijksuitga-
ven. Deze wordt bij aanvang van elke zitting samengesteld. 
De commissie heeft tot taak de Kamer voor te lichten 
over de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de 
rijksuitgaven, getoetst aan de wetten waarbij de hoofd-
stukken van de begroting van het Rijk zijn vasgesteld. Het 
verslag van de Algemene Rekenkamer van haar werkzaanv 
heden in het afgelopen jaar wordt in handen van de 
commissie gesteld. Ook andere door de Algemene 
Rekenkamer of van regeringswege bij de Kamer ingezon-
den stukken, die met de taak van de commissie verband 
houden, worden, tenzij de Kamer anders besluit, in haar 
handen gesteld. Voorzover de commissie dit nodig acht, 
brengt zij verslag uit van haar bevindingen. 

2. Over een voorstel aan de Kamer, de Algemene 
Rekenkamer te verzoeken een doelmatigheidsonderzoek 
als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Comptabili-
teitswet 1976 in te stellen, wordt niet beslist dan na 
advies van de commissie. 

Over een voorstel van een commissie aan de Kamer tot 
inschakeling van externe deskundigen wordt niet beslist 
dan na advies van het Presidium, dat de commissie voor 
de Rijksuitgaven kan raadplegen. 
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2. Op de algemene begrotingscommissie zijn de 
bepalingen omtrent de vaste commissies van overeen-
komstige toepassing, met dien verstandde dat zij geen 
voorlopig verslag, doch, al dan niet na mondeling of 
schriftelijk overleg met de regering, dadelijk verslag 
uitbrengt en dat in dit verslag een oordeel wordt gegeven 
over de vraag, of de voorgestelde uitgaven, mede in 
verband met de verwachte inkomsten, verantwoord zijn. 

Artikel 50. 1. De algemene begrotingscommissie geeft 
in haar verslag tevens een gemotiveerd oordeel over de 
amendementen die bij de behandeling van voorstellen 
van begrotingswetten in de daarmee belaste commissies 
een onderwerp van beraadslaging hebben uitgemaakt. 

2. Hebben bij de behandeling van voorstellen van 
begrotingswetten in de daarmee belaste commissies 
moties een onderwerp van beraadslaging uitgemaakt, 
dan geeft de algemene begrotingscommissie ook 
daarover in haar verslag een gemotiveerd oordeel, doch 
alleen indien uitvoering van zulke moties tot verhoging 
of verlaging van inkomsten of uitgaven zou leiden, en 
mits zij reeds tijdens de behandeling in die commissies 
- of in ieder geval voordat zij in de vergadering van de 
algemene begrotingscommissie aan de orde - komen 
door ten minste vier leden, buiten de voorsteller, zijn 
ondertekend of ondersteund, dan wel door de commissie 
zijn voorgesteld. 

3. Voor zover de algemene begrotingscommissie niet 
reeds in haar verslag een oordeel over amendementen 
en over moties, waarvan uitvoering tot verhoging of 
verlaging van inkomsten of uitgaven zou leiden, heeft 
uitgesproken, doet zij dit alsnog voordat de Kamer over 
zulke amendementen of moties beslist. 

Vervallen. 

§3. DE AFDELINGEN 

Artikel 62. 1. Een lid dat het woord voert kan daarbij 
moties over het in behandeling zijnde onderwerp 
indienen. Zulk een motie moet kort en duidelijk geformu-
leerd, op schrift gebracht en door de voorsteller onderte-
kend zijn; zij kan alleen in behandeling komen indien zij 
door ten minste vier andere leden mede ondertekend of 
ondersteund wordt. Ook namens de commissie kunnen 
moties worden ingediend, mits ze het gevoelen van de 
meerderheid van het aantal leden waaruit zij bestaat 
weergeven. Zulke moties worden ondertekend door de 
leden van de commissie die zich daarvóór hebben 
verklaard. 

2. De behandeling van moties vindt plaats tegelijk met 
de beraadslaging over het in behandeling zijnde onder-
werp, tenzij de Kamer besluit haar later te doen geschie-
den. 

3. Indien een motie mede strekt tot schorsing van de 
beraadslaging, komt zij alleen in behandeling, indien zij 
door ten minste vier andere in de vergaderzaal aanwezige 
leden ondersteund wordt. 

Artikel 62. 1. Een lid dat het woord voert kan daarbij 
moties over het in behandeling zijnde onderwerp 
indienen. Zulk een motie moet kort en duidelijk geformu-
leerd, op schrift gebracht en door de voorsteller onderte-
kend zijn; zij kan alleen in behandeling komen indien zij 
door ten minste vier andere leden mede ondertekend of 
ondersteund wordt. Ook namens de commissie kunnen 
moties worden ingediend, mits ze het gevoelen van de 
meerderheid van het aantal leden waaruit zij bestaat 
weergeven. Zulke moties worden ondertekend door de 
leden van de commissie die zich daarvóór hebben 
verklaard. 

Tenzij de Kamer hiertoe verlof geeft, wordt een motie 
niet gedurende de eerste termijn ingediend. Indiening in 
eerste termijn is in elk geval mogelijk, indien de beraads-
laging betreft een in een uitgebreide commissievergade-
ring behandeld onderwerp of een verslag van een 
mondeling overleg. 

2. De tekst van een motie wordt door de indiener 
voorgelezen. 

3. De behandeling van moties vindt plaats tegelijk met 
de beraadslaging over het in behandeling zijnde onder-
werp, tenzij de Kamer besluit haar later te doen geschie-
den. 

4. Indien een motie mede strekt tot schorsing van de 
beraadslaging, komt zij alleen in behandeling, indien zij 
door ten minste vier andere in de vergaderzaal aanwezige 
leden ondersteund wordt. 
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Artikel 76. Tenzij de Kamer anders besluit, wordt over 
een ingevolge artikel 34 in uitgebreide commissieverga-
dering onderzochte nota van een of meer ministers de 
beraadslaging alleen geopend, indien een lid een eerder 
ingediende motie waarover de commissie niet gestemd 
heeft wenst te wijzigen of in te trekken, dan wel een 
motie wenst in te dienen. De beraadslaging betreft dan 
uitsluitend de gewijzigde of nieuw ingediende motie. 

De Voorzitter kan toelaten, dat stemverklaringen 
worden afgelegd. Indien geen beraadslaging heeft 
plaatsgevonden, of uitsluitend over een gewijzigde of 
nieuw ingediende motie is beraadslaagd, mag de duur 
van zulk een verklaring de tijd van vier minuten niet 
overschrijden; vindt een beraadslaging plaats, welke niet 
tot een gewijzigde of nieuw ingediende motie beperkt 
blijft, dan is artikel 79 van toepassing. 

Artikel 87. 1. Indien een voorstel van wet in handen 
van een commissie gesteld is, beraadslaagt de Kamer 
daarover niet voordat de commissie een verslag dan wel, 
na een memorie van antwoord, een eindverslag heeft 
uitgebracht. Mocht de commissie in gebreke gebleven 
zijn binnen de daarvoor gestelde termijn verslag of 
eindverslag uit te brengen, dan kan de Kamer, bij 
voorkeur na deze termijn alsnog met een korte tijd te 
hebben verlengd, de beraadslaging openen zonder dat 
een verslag of eindverslag uitgebracht is. Indien de 
commissie een termijn als bedoeld in het tweede lid van 
artikel 31 voor de inzending van amendementen heeft 
bepaald, kan de Kamer de beraadslaging openen voordat 
deze termijn verstreken is. 

2. Is het verslag op hettijdstip waarop de beraadslaging 
kan aanvangen nog niet rondgedeeld, dan wordt het, 
tenzij de Kamer besluit de beraadslaging uit te stellen tot 
na de ronddeling, door de griffier voorgelezen, waarna 
de beraadslaging geopend kan worden. Daarna wordt 
het alsnog zo spoedig mogelijk rondgedeeld. 

Artikel 88. 1. Onverminderd het bepaalde in de 
artikelen 31 en 35 staat het, van het ogenblik af dat het 
verslag of eindverslag is rondgedeeld, ieder lid vrij 
ondertekende amendementen bij de griffie in te zenden. 

2. Niet ontvankelijk is een amendement dat gelijklui-
dend is aan of naar het oordeel van de Voorzitter dezelfde 
strekking heeft als een amendement, waarover reeds in 
een uitgebreide commissievergadering is beraadslaagd; 
zulk een niet ontvankelijk amendement wordt niet 
vermenigvuldigd. 

3. De voorsteller van een amendement kan daarbij een 
beknopte toelichting voegen. Deze stukken worden met 
de meeste spoed vermenigvuldigd en rondgedeeld. De 
Kamer kan echter besluiten, dat met voorlezing kan 
worden volstaan. 

4. Wijzigingen door de regering aangebracht worden 
op gelijke wijze rondgedeeld, onderscheidenlijk voorgele-
zen. 

Artikel 76. Tenzij de Kamer anders besluit, wordt over 
een in uitgebreide commissievergadering onderzochte 
nota van een of meer ministers de beraadslaging alleen 
geopend, indien een lid een eerder ingediende motie 
waarover de commissie niet gestemd heeft wenst te 
wijzigen of in te trekken, dan wel een motie wenst in te 
dienen. De beraadslaging betreft dan uitsluitend de 
gewijzigde of nieuw ingediende motie. 

De Voorzitter kan toelaten, dat stemverklaringen 
worden afgelegd. Indien geen beraadslaging heeft 
plaatsgevonden, of uitsluitend over een gewijzigde of 
nieuw ingediende motie is beraadslaagd, mag de duur 
van zulk een verklaring de tijd van vier minuten niet 
overschrijden; vindt een beraadslaging plaats, welke niet 
tot een gewijzigde of nieuw ingediende motie beperkt 
blijft, dan is artikel 79 van toepassing. 

Artikel 87. 1. Indien een voorstel van wet in handen 
van een commissie gesteld is, beraadslaagt de Kamer 
daarover niet voordat de commissie een verslag dan wel, 
na een memorie van antwoord, een eindverslag heeft 
uitgebracht. Mocht de commissie in gebreke gebleven 
zijn binnen de daarvoor gestelde termijn verslag of 
eindverslag uit te brengen, dan kan de Kamer, bij 
voorkeur na deze termijn alsnog met een korte tijd te 
hebben verlengd, de beraadslaging openen zonder dat 
een verslag of eindverslag uitgebracht is. 

2. Is het verslag op hettijdstip waarop de beraadslaging 
kan aanvangen nog niet rondgedeeld, dan wordt het, 
tenzij de Kamer besluit de beraadslaging uit te stellen tot 
na de ronddeling, door de griffier voorgelezen, waarna 
de beraadslaging geopend kan worden. Daarna wordt 
het alsnog zo spoedig mogelijk rondgedeeld. 

3. De kamer kan, op voorstel of na ingewonnen advies 
van de commissie, in afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, besluiten dat de beraadslaging in het algemeen 
over een voorstel van wet zal geschieden voordat met 
het onderzoek door de commissie een aanvang gemaakt 
is. 

Artikel 88 
Indien een wijziging van de regering in een voorstel 

van wet wordt medegedeeld, of een amendement wordt 
ingediend tijdens de algemene of artikelsgewijze beraads-
laging kan de Kamer besluiten, dat na voorlezing de 
beraadslaging niet behoeft te worden geschorst of de 
stemming niet behoeft te worden uitgesteld tot de tekst 
is vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
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Artikel 91. De Voorzitter stelt de commissie, indien zij Artikel 91. Vervalt, 
dit verzoekt, in de gelegenheid vóór de beslissing haar 
oordeel of dat van haar meerderheid en minderheid uit te 
spreken over wijzigingen, welke door de regering na het 
uitbrengen van het verslag of eindverslag in het ontwerp 
zijn aangebracht, en over amendementen. Zij spreekt in 
ieder geval haar oordeel uit, indien de Voorzitter dit 
nodig acht. Dit kan geschieden hetzij gedurende de 
beraadslaging, hetzij na afloop daarvan, en dan bij 
voorkeur onmiddellijk vóór het nemen van de beslissing. 
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