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AFKONDIGINGSBMD
VAN
ARUBA
KONINKLIJK BESLUIT van 2 maart 1994 (Stb , 203) , houdende vastslelling van een reglement van orde voor de mi|sterr|d.
Uitgegeven, 11 mei 1994
De minister van Justitîe
H . R . Croes
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BESLUIT van 19 april 1994 tot afkondigvg in het |ondi#ngsblad van
Aruba van het Besluit van 2 maart 1994 (Stb . 203 ) : houdende vaststell|ng
van een reglement van orde voor de msnlster|d .
IN NAâ.M DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Arubay
Vanwege van de Koningin de last ontvangen hebbende tot afkondigœg van
onderst|nd besluit
Besluit van 2 maart 1994 (Stb . 203) z houdende vaslslelll'ng van een reglement van orde voor de MnisterrMd .
Heeft de opneming daarvan in het |ondio|blad van Aruba bevolen.
Gedaan te O|ujestad, 19 april 1994
(7 . Koolman
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B|luit van 2 '-nwê 1994 houdende vaststemng van een xglement van
#
orde |o@r de |lnlRên||
Wij Beatrix, bij de gratle Gods z Korlfngzzn der Nederlanden, Prinses van
Or|l'e-Nassau, enz . enz . enz .
Op de voordracht van onze M''n|'Rter-pxsldent) Minister van Mgemene
Zaken. d.d . 25 februaki 1994, nr. 94M001478, |ndelende in ovexeMtemming met het q'evoelen van de Mnistemmnd van het Konlokril;
Gelet op a.rt.tkel 10 van het Statuut voor het KoràillkHR en artikel 45 van
de Grondwet;
Hebben |edgevonden en verstnnn :
1 1. Be|psbepnll'n|n
A|-lrol 1
In dit beslGt wordt verstaan onder:
a. de' raad: de m'-nx-ster|d en voor zover zl|lkn ult het Statuut volgt
de raad van mlnssters van het Koninkdjk;
b. m''ml'cters: de ||sler-president, de overige bij konïnkltjk besluit
benoemde m'*nlcters en voor zovet zulks uit het Statuut volgt de gevolInaehti|e m''nl|te|;
c. de |volmnchdgde mlnl'ster: de door de reg.erilïg van de Nederhndse Antillen onders|eidenhjk van Amzba benoemde |volmnchtigde m1-nA-=ter .
I 2 . De same|tellx'ng en bevoegdhdd van de raad
A|kel 2
1 . De mim-nters vormen te zamen de raad .
2 . De m''nx'nter-pxsldent is voorzitter van de raad .
3. De bij konsnklljk besluit benoemde Wce-m|'nl'stertsl-pNsidentlen) is
(zijn) ondervoorzitterts) van de raad .
4 . De raad benoemt op voorstel van de mln|-ster-p|sident de secretaris
en de p|tsverv||nd secrehris.
5 . De ||ster-president benoemt een of meer adjuet-secxtadssen.
A|lreâ 3
1. |an de vergaderin|n van de raad de onderraden en de andere
commlssies tût de |d kunnen Geelnemen met r|dgevende stem:
a. de door de reger|ng vall de Nederl|dse Antillen onderseheide|jk
van Aruba overee|omsug artikel 10 : tweede lid van het Statuut aangewezen minister;
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b. de s-tssecreorissenyz voor zover het zaketl betreft waarbij zij uit
hoofde van hun taak rechtstreeks zijn betrokken, of de raad uit anderen
hoofde hun Mnwezigheid wenselijk acht.
2. De hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst kan de vergaderingen als toehoorder bijwonen tenzij de |nister-president anders be.#
paalt .
Artlkel 4
1 . De raad beraads|gt en besluit over het algemeen regedngsbeléd
en bevorderl de eenheid van dat beleld .
2 . Te dien einde beraads|gt en besluit de raad onder meer over :
a . IQ de voorstellen van Hjkswet en van wet en de ontwerpen van alg'emene nmnlre|len van Hjksbestuur en van bestuur alvorens deze |n de
R|nd van State van het Konlnkrijk respeetieve|jk de Raad van State wom
den aangeboden alsmede over de œnsequenues van de ter zake door de
R|d van State van het Koninkrijk xspeetieveHjk de Raad van State uitgebraehte adviezen, indien deze in|ijpende kritiek op de inhoud of de
vormgeving van het voorstel of ontwerp bevatten;
a. 20 het ter zake van een voorstel van rijkswet en van wet of een ontwerp van algemene maatregel van Hjksb|tuur en van bestuur vraqen van
een spoedadWes aan de Raad van State van het Konfnkrilk respecteveER
de Raad van State ;
a.3O een voorstel of ontwerp waarover eerder door de raad is besloten,
indien daarin ingdjpende Mjzigingen worden Mngebracht of indien helgeen bij de verdere behandeHng wordt |ngevoerd lot in|ijpende Mjziging aanleiding kan geven, dan wel indien intrekldng van hel voorstel of
ontwerp wordt overwogen, een en ander tenzij dringende redenen zieh
naar het oordeel van de minister die voor het voorstel of ontwerp in de
eerste pl|ts verantwoordelijk is en de mi|ster-president zich tegen her|euwde behandeMg verzetten;
a.4Q de bekraclzti|g van door de S|ten-Gener|l aangenomen trdtiaGfvooateHen van wet;
b. verdragen alvorens deze ter stilz|j|nde goedkeur|g aan de beide
Kamers der S|ten-Gener|l worden toegezonden;
c. notaïs aan de Staten-Gener|l alsmede die adviesaanvragen nnn externe adviesorganen die kunnen leiden tot behngrijke potitieke en finnnciële consequenties;
d. het bekendheid geven aan beleidsvoornemens in welke vorm dan ook,
de van invloed kunnen zijn op de positie van het kabinet, of de belazkgrijke financiële eonsequenties kunnen hebben benevens over beleids>'
voornemens van een rnirlister die het beleid van andere ml'nîsters kunnen
raken en w|rover het bereiken van overeenstem|ng niet mogelil'k Ls
gebleken ;
e. de instelhng, taak en samenstelling van externe adviesor|nen;
f . de instelling taak en samenstel|ng van interdepartementale comlnissies, indien deze een permanent karakter hebben of indien de werk|nnmheden kunnen leiden tot belangrijke politieke en financiële consequentl|;
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g. publikatie van de rapporten van externe adviesorganen indien daarvan ambtenaren deel uitmaken en van interdepartementale commissies indien de werkz|mheden kunnen leiden tot belanrijke pomieke en financiële xnsequenties ;
h. belanrijke onderwerpen het buitenhnds beleid betreffende, daaronder begrepen het in internationaal verband doen van of instemmen met
voorstellen die van aanmerkelijke invloed kunnen zijn op de geldende
rechtsorde, verplichtingen van blijvende aard ten gevolge kunnen hebben, dan wel de Nederlandse Antillen of Aruba raken;
i. de voorbe|iding van het Nederlandse standpunt ten behoeve van
ver|deringen van de Hnisterraad van de Europese Urzie;
j. aan delegaties dan wel aan vertegenwoordzgers in het buitenland te
verstrekken inst|cties alsmede over de samenstel|ng van delegaties
een en ander voor zover het van belang is de raad hierin te kennen;
k. voordrachten van de Mnister-president voor konink|jke besluiten
tot benoeming en ontslag van cairdsters en s|tsseere|rissen;
1. andere voordrachten voor konink|jke besluiten tot benoeming van
personen en ontslag weyens andere reden dan op verzoek van de betrekkenen, voor zover het met betreft benoeming of ontslag:
10 . van in Nederland werkzame leden van de |chter|jke maeht, burgetlijke rijksambtenaren en Miitaire ambtenaren voor zover deze lager
t
bezoldigd worden dan een directeur-generaal bi) een ministerie alsmede
van burgemeesters van gemeenten met rninder dan 50 000 inwoners, voor
zover het geen pxvinciehoofdstad betreft;
2$7 . van ambtenaren die in een functie buiten Nederland werkzaam zijn
bij diplomatieke vertegenwœrdi|ngen in het buitenland, voor zover het
geen hoofden van missies betreft;
30 . van personen over wie naar het oordeel van de mi|ster-president
en de desbetreffende minister geen ber|dsla#ng en beslissing van de
taad is vereist ;
m. voorstellen in verband met de bij koninklijk besluit krachtens artikel
26 , lweede en vierde lid, van de Bankwet 1948 te nemen bes|ssingen over
bedenkingen van de direetie van de Nederlandse Bank N.V . tegen aanwijzingen van de m|nister van Financiën en over pub|katie van die bedenkingen en van Onze beslissingen in de Nederhndse Staatseourant.
Artlkel 5
Over aangeleyenheden bij welke het algemeen regeringsbeleid betrokken kan zijn , nzet behorende tot die bedoeld in artikel 4 plegyn de ministers overleg met de O|ster-president. Indien het overleg met tot overeenstem|ng leidt, worden deze aangelegenheden in de raad gebracht.
Artlkel 6
In gevallen waarin het niet duidelijk is| welke n'tizùster in de eerste
plnnts verantwoorde|jk is voor een bepaalde Mngelege|eid beslist de
||ster-president over die verantwoorde|jkheid.
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A|kel I
De O|ster-president kan, indien een aangelegenheid door de rldlïister
die daarvoor in de eerste plnnts verantwoordezjk is niet in de raad aan
de orde wordt gesteld in overeenstem|ng met het gevoelen van de raad
zek'' zorg dragen voor de indiening van deze nnngelegenheid bij de raad .
ï 3 . De werkwijze van de raad
Artikel 8
De raad vergadert in beginsel op vrijdag en voorts zo dikwijls als de
mt'nl'ster-pxsident of ten minste twee andere |nisters dat wenselil'k aciïten.
A|el 9
1. De OMster-president stelt de agenda vast. Een exemplaar van de
agenda wordt Ujdig aan de ministers en de st|tssecretaHssen gezonden.
2 . De voor de raad bestemde stukken worden in het algemeen 10 dagen
voor de behnndeMg in de raad xnd|zonden. Zij zljn voorzien van een
daartoe bestemd |nbiedingsformuzer.
Artlkel 10
De ml'nl'ster-president regelt de orde der werkzaaeeden tijdens de
ver|deringen .
Aulre.l 11
1. Indien het nodig is bij wijze van stemmn'ng te beslissen, wordt het
bçsluit , behoudens Vwljking op grond van het Statuut bij meerderheid
!
van stemmen opgemaakt, waarbij iedere Mnwezig'e lnlrlister één stoem
heefl. -'
2 . De raad besluit niet bij stemming dan in Mnwezigheid van ten minste
de helft van het to|le aantal ministers .
3. Bij sêçsking van stemmen wordt de beslissing tot de volgende vergadering |ngehouden, tenzij de beslisslng nlet uitgesteld kan worden of de
ver dering voltallig is . In deze gevallen beslist de stem van de msnîsterP
preszdent .
Areel 12
1 . Indien een lnillister een besluit in strijd acht .met zijn verutwœMeHjkheid , geeft Mj daarvan kennfs aan de raad .
2. In geen geval handelt een minister of st|tssecretaris tegen een besluit van de raad .
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3 . Voor zover dit ult het Statuut voortvloeit , geldt dit artlkel Met voor
de gevo|achtigde raiz|dsters .
Artwya 1:$
1 . De secretaris zorgt zo spoedig mogelijk na een ver|dering voor het
ontwerpen van een besluitenlijst waarin de conclusies van de raad worden opgenomen .
2. Een exemplaar van die lijst wordt vanwege de ml'nl'ster-president onve-ijld toegezonden aan de ministers en de st|tssecretaHssen.
Aeœel 14
1. De secretaris zorg't voor het ontwerpen van de notulen. Zij worden
zo spoedfg mogetijk door de raad vast|steld.
2. Een exemplaar van de notulen wordt de Korking ter ken|sneMng
|ngeboden .
A|kel 15
De ml'nl'ster-president ondertekent de voord|chten van de raa.d voor
konink|jke besluiten .
Amikel 16
1 . De Moster-p|sident ziet toe op de totstandkoml'ng van een samenhangend |geringsbeleid .
2 . Hij ziet toe op de uitvoering van de besluiten van de raad .
3 . Hij kan in overeenstemong met het gevoelen van de raad nadere
sch|teHjke Mn|jzingen vaststellen inzake de werkwijze van de raad .
I 4 . De onderraden
ArHkel 17
De raad kan uit zijn midden onderraden vormen ter voorbe-iaa'ng of ter
beslissing van |ngelegenheden inzake bepaalde delen van het algemeen
re|rin|beleid.
Areel 18
1. De mi|ster-president is voorzitter van de onderraden.
2 . Uit de vaste leden wordt een coördinerend minister Mngewezen: die
toeziet op de deugdehjke interdepartemenole voorbereiding van de onderwerpen die in een onderraad worden behandeld .
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A-œk'el 19
1. De raad benoemt op voorstel'van de M|ster-president de secre|ds
van een onderrMd .
2 . De mi|ster-p-sident benoemt de adjunct-secretaris .
Artikel 20
1 . Een exempïar van de agenda van een onderzwd wordt tijdig |n de
M|sters en de staatsseeretarissen gezonden.
2 . De |nisters die van een onderzwd geen vaste leden zijn, kunnen
des|wenst de verrderin|n bijwonen. Zij hebben dan dezelfde rechten
als de vaste leden .
Areel 21
1. Een onder-d neemt geen bes|ssing over een Mn|le||dd welke
rziet op de agenda is vermeld en waarbil een Met-nnnwezi| m'-n|'mter in het
bijzonder is betro|en.
2 . Indlen een ml'nl-ster d|t verzoekt, verwijst de onderr|d een nnngele|nheâd nnnr de raad .
3 . Ook nadat de onderr|d een bes|ssing heeft genomen, kan een mb
nlster verlangen dat de aangelegenheid aan het eindoordeel van de raad
wordt onderwooen.
Artikel 22
1. Indien het bespxkene in een ver|dering van een onderr|d daartoe
aanleiding geeft, zorgt de secretaris voor het ontweoen van een beslttitpnlijst waarin de conelusles van de onderr|d zijn opgenomen.
#
2 . De besluitenHjst van een onderr|d behoeft de goedkeur|g van de
raad .
Artïkel 23
1. Deskundigen kunnen met |dgevende' stem het overleg in een onderraad bijwonen:
a . indien zij door de onderr|d als vaste deelnemer zijn aan|wezen;
b . indien zij daartoe door de voorzitter worden uitgenodigd.
2 . Ml'na'sters kunnen zich met vooraf verk|gen toestemmA'ng van de
voorzttter tijdens de ver|derin|n van een onderraad door een nmbtenaar doen bijstaan .
A|el 24
1 . Voor zover in deze para|aaf niet anders is bepaald, heeft een onderraad dezelfde werkwijze als de raad .
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I 5 . Andero commlsstos ult de rllaql
ArHP| |
1 . De raad kan u|t zun mjtlden andere commissfel met een permanent of
tijdetijk karakter vormen ter voorbe-leng of ter beslissing van bepaalde
npngelegenheden.
2 . De M|ster-pxsident is voorzitter van de commissies tenzlj de raad
#
anders beslult.
3 . De raad kan bepalen dat een eommissie dezelfde werkwijze heeft als
een onderraad.
! 6 . De |heimhoueg
A|el 26
1. Ten nnnzien van hetgeen ter vergadedng besproken wordt of
gesehiedt, bestaat een |heimhou|ngspEcht.
2. De |he|houdinop|cht bestaat Met:
a. voor zover de raad of de ml'nl'ster-president namens de raad ontheffing van de geheleou|g verleent;
b. voor zover Gtvoering van besl|ten dit nodig |akt, dan wel de
aard en oms|dlgheden van een besluit bekendmaMng (I|Z'V'M vorderen.
3 . Dit artikel is van ovexenkomsuge toepassœg met betre ' tot de
ver|de|gen van de onderraden en commissies 'mt de raad .
1 7 . SlotbepaHngen
Artikel 27
De M|ster-president zorg't ervoor dat dit reglement in aeht wordt gê'Immen.
A|kel 28
Het koninklljk besluit van 16 mei 1979, houdende vaststel|g vap een
reglement van orde voor de Raad van Mlnisters , (Stb . 264) wordt -mgelrokken.
Awlœe.l 29
Dlt besluit treedt |n werkâzzg met ingang van 1 april 1994.
Artikel 30
Dit besluit wordt |ngehaald als : reglement van orde voor de mirlisterraad .
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Onze ||ster-president, Minister van Al mene Zaken is belast met de
P
Gtveering van dit besluit dat met de daarbl) behorende nota van teelichting in het Staatsblad en het Pub|catieblad van de Nederhndse Antillen
en in het A|ondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst .
îs-Gravenha| , 2 maart 1994
Beatrix
be Ma-nl'ster-pxsident
Mlrkfsler van Algemene Zaken
$'
R.F.|. Lubbers
Uitgegeven de ne|nentMntigste maart 1994
De Miztister van Justiue a.i . ,
E . van Thijn
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NOTA VAN TORICHTING
ALG|RRN DEEL
Een herziening van het reglement van orde is om een aantal redenen ter
hand genomen .
In de eerste plaats de grondwetherziening van 1983) waarbij voor de
eerste maal de st|tsrechtehjke positie van de mi|sterr|d en de mînl'ster-president in de Grondwet is verankerd. In arlikel 45 van de Grondwet
is thans bepaald dat de minjsters te zamen de mi|sterr|d vormen, de
m|'o|'ster-president voorzitter is van de M|sterraad en de M|sterraad
beraadsha| en besluit over het algemeen regeringsbeleid en de eenheid
van dat beleid bevordert .
In de tweede plaats behoefden enkele bepalingen aan assing in verband
P
met de status a arte A/an Aruba in 1985 en de s|atkundl| ont|kkehn|n
P
binnen het Komnkrijk sindsdien. Een eventuele wijzig-ing van het Statuut
voor het Konl-nkHjk in dit kader zal tot een nadere Vjziglng van hel reglement van orde kunnen leiden maar staat de lmidige aanpassing niet in
de weg'.
In de derde plaats is er sinds de vaststel|ng van het vorige reglement
van orde in 1979 een aantal |jzigingen in de werkwijze van de Mnisterraad opgetreden waardoor het wenselil'k leek het reglement van orde aan
te pmssen . Bij de ardkelsge|jze toe|ehting zullen zowel de Ndactionele
|jzigïngen als de |nvullingen nader ter sprake komen . Zoals reeds in de
nota van toeHcluing op het vorige reglement werd gesteld , deed de betekenis van de raad, mede als ko|nkrijksor|n, het wenselijk voorkomen
aan hetgeen ter toehchting van de artikelen werd aangevoerd meer algemene bekendheid te geven door de loeïchting tevens in het Staatsblad op
te nemen. Het Nglernent en de nota van toeEchtlng zijn om die reden
thans ook in het pubhotiebhd van de Nederhndse Antillen en het afkondigin|blad van Aruba verschenen . Van deze gele|nheid kan worden
gxlbru.tlc gemnxkt om evenals de vorige mnnl, ulteen te zetten welke ontwikkellng de mi|sterr|d sinds het onts#nqn van het konlnkrijk heefl
doorgem|kt . In de reglementen van orde die achtereenvol|ns hebben
g'egolden , is deze ont|kke|ng te volgen. Het reglement van 1823 maakte
van de raad van ministers een adviescollege des konings naast de Raad
van state . Het reglement van 1842 gaf de raad van raiz|sters een zelfstandige status . De invoering van de M|steriële verantwoorde|lveid had
een fundamentele Vjzîging van de betekenls van de raad tol gevolg. Het
reglement van 26 augustus 1850 re|streerde die nieuwe fase. Bep|ld
werd onder andeèe dat de raad bij m|erderheid van stemmen zou kunnen
besluiten en dat geen minister in strijd met een dergelil-k besluit zou mogen handelen . In 1862 werd aan het reglement van orde voor de raad de
vorm van een koninklijk besluit gegeven. De ontMkkeling die daarop is
gevolgd , is in het algemeen bekend. Op drie facetten daarvan zij hier in
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het kort gewezen .
Vooreerst is men steeds meer vertrouwd geraakt met het begrip van de
collectieve ||steriële verantwoorde|jkheid naast de individuele verantwoordeujkhe|d van het hoofd van een |nlsterje. In de tweede plaats hebben de functies van voorzitter en van ondervoorzitter meer reliëf gekregen. De mfnl'ster-president: tevens voor|tter, heeft zoals Merboven
reeds is g'esteld in 1983 een plaats in de Grondwet gekregen. Voor de
t jaent in
ondervoorzitter zs na de oorlog de titel van vice-|Mster-p|s
gebruik gekomen . Die titel is sinds 1956 ook in het reglement van orde
opgenomen. De laatste fase in deze ontwikke|g is het scherpere onderscheid tussen de ko|nkrijks- en landstaak van de raad met daaraan verbonden enige spedfieke regelingen ten aanzien van de samenstellt'n en
F
werkwijze van de raad bij de uitoefe|ng van de koninkri|xstnqk . Bk korzinltlijk besluit van 10 november 1945 (Stb . 270) is het reglement van
|rde oprzieuw v|t|steld. Daarbij werd toen ge|coooreerd het konl-nklijk besluit van 13 september 1918, nr. 38. De daarvoor in 1945 gekozen
redactie is in het artikel 5 in gewilzigde vorm overgenomen .
Hel reglement van orde van 10 november 1945 werd vervolgens vijf mnnl
gewijzigd . Bij besluit van 23 april 1949 (Stb. J185) werd als Gtvloeisel
van de Bnnkwet 1948 opgenemen dat de president en secretaris van De
Nederlandsehe Bank zouden worden benoemd na een besluit van de raady
terwijl bovendien de voordracht voor bij koninklijk besluit te nemen beblissingen met betrekking tot bedenMngen van de directie van De Nederiandsche Bnnlr tegen |n|jzingen van de lrlinister van Financiën en de
tekst voor publikatie van die bedenMngen, de raad zouden moeten passeren .
De tweede Vjziging van 24 april 1950 (K160) vloeide, gelijk de considerans Arermeldt, voort uit de wensehjkheid het reglement van orde f: in
ove-enstemml-ng te brengen met de toestand ontstaan door de soevereiHteitsoverdracht van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesîë,
en aan te vullen in verband met de deelneming aan een m|'n|'sterieel overleg met raadgevende stem door anderen dan Mnisters , alsmede om daarin
op te nemen enige bepalingen omtrent geheimhoudinglà .
De wijziging van 3 januari 1955 kwam tot stand - gelijk ook de considerans Mnduidt - in |wachting van een meer algemene herzienîng van het
reglpment van orde in verband met de totstandko|ng van het statuut .
Geschrapt werd de bepaling die in 1950 was opgenomen, dat de algemene
verte|nwoordigers van Suriname en de Nederhndse Antillen sieclus |t
r|dgevende stem zouden kunnen deelnemen aan het M|steriële overleg.
Aanieiding tot het opstellen van een nieuw reglement van orde in 1956 vœs
de vestiging va.n de nieuwe rechtsorde in het koninkril. Voor de mîniKterr|d had deze nieuwe rechtsorde tot gevolg dat de ko|nkri|saangeleenheden die de raad voordien niet afzonderok van de landszaken behartigde voortnnn , |dien zij Suriname of de Nederhndse Antillea raakten,
een |zonder|jke behandehng zouden verkrijgen. In het Statuut zijny
tneer in het bijzonder in de artikelen 7 tot en met 12, voorschr|ten opgenomen met betrekldng tot de samenstelbng en de werkwijze van de raad
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bij de behande|ng van koMnkrijks|n|le|nheden.
Bij de voorbereiding van de herziening van het reglement in 1956 is
ovezwogen twee reglementen van orde op te stellen: één voor de rrti|sterraad van het konink|jk en één voor de Nederlandse M|sterraad . Hoofdzakelijk om praktische redenen is toen besloten de bepalingen in een reglement bijeen te houden. Een splitsing zou ook moeihjkheden met zieà
mee brengeny nnngezien konx'nkri|aangele|nheden Met Gtsluitend door
de raad van mirlisters van het koninkrijk worden behandeld . Ko|nkdjksaangele|nheden die Suriname of de Nederhndse Andllen Met raaktenz
moesten lmmers worden behandeld door de Nederhndse mlnl'ster|d. De
beide Nglementen zouden verder voor een belangrijk deel dezelfde bepa|ngen hebben moeten bevatlen. Mede ter voldoening |n het bepaalde in
artikel 10 van het Statuut hebben de gevolmachugde mlnisters toenterujd
meegewerkt aan de lotstandko|ng van het kordnklijk beslttit van 9 Jurli
1956 lot vaststelHng van een reglement van orde voor de raad van Irdn|sters . In de aanhef van het konink|jk besluit werd naar het artikel 10 van
het Statuut verwezen, om tot uitdrukkl'ng te doen komen dat het besluit
door de koning was gegeven als drager van de kroon van het kordnkrijk .
Bij de herziening in 1979 en de onder|vige herziening is dat wederom
gebeurd . De koninklile beslulten waarbij re lementen van orde tot dat
Y
van 1979 werden vastgesteld zfjn door alle rcznisters mede ondertekend .
>'
Daardoor werd tot u|tdrukMng gebraeht dat alle Vlàisters bij de voorbereidîng en uitvoedng betrokken waren . Dlt kan eehter beter en Mnder
omslaehtig tot uitdrukHng worden gebraeht door in de |nhef de formule
op te nemen (( handelende in overeenstem|ng met het gevoelen van de
M|sterr|d|h . Bij gebruikmaMhg van deze formule , dle bij bepaalde andere konink|jke besluiten ook wel wordt gebezigd, kan worden volstaan
met medeonderteke|ng door de ml'nx'ster-president hetgeen ook in de lijn
Hg't van het bepaalde in de artikelen 15 en 27 van het reglement .
ARTIKKLSG|JZE TOELICHTING
Paragraaf 1 . Inleidende bepalingen
Artikel 1
Onderdeel c van dit artikel is aangepast in verband met de Status aparte van Aruba, de tot gevolg heeft gehad dat artikel 7 van het Statuut
zedanig is gewijzi (1 dat ook Aruba een gevolmachtigde mn'nlster benoemt.
6
Ondanks het fmt dat artikel 7 van het Statuut de samensteihng van de
mlnîster|d van het koninkrijk geeft is er toch de voorkeur Mngegeven
#'
de raad ook in het reglement van orde zelf aan te duiden. De lede varï
9
de raad zijn de M|ster-pxsident, de overige bij koninklijk beslult benoemde Mrllsters en voor zover zulks uit het Statuut volgt, de gevolmachtigde Mnisters van de Nederlandse Antillen en Aruba. Het fundamentele
verschil tussen de functies van (door de konlng benoemde) minister en
gevol|ehtigde rnlnister is in het reglement slechts tot uitdrukMng ge-
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bracht in die gevallen w-v onderschdd in posltle tussen de leden van de
|d moest worden |mnnlrt (zie b.v. nelkel 12, derde Ed) . In alle overb
ge gevallen wordt gesproken van 44 MMsterslà . Uit het Meuwe onderdeel b
bltjkt dat Mermee rlnn ook de |vo|chdgde nllnlsters worden bedoeld.
Wel vezxlielzt het nnnbevel|g in deze toe|chting Mder op het verschil in
funetie en te gaan. De ndnlsters handelen kmchtens eigen vextwoo|ellgtiïeld en en vooz' hun beleld verantwoo||ng schuldlg aan de Staten
Generaal, de gsvo|||gde m''nîster is Tnnntla|rb van de z'egerillg van
de Nederhndse Antlllen, onde|chd|e|l AZXIIM en Arnn derhalve door
deze ter ve|twoor|g worden geroepen. In geval Mer te lande bijvoom
'beeld een |bœetscdsis plaatsedt, wordt de gevo|chû|e mfnsnter
niet de|ssionnA'o. Hoewel de gevo||dgde |nlcter deelneemt a| het
overleg en voor de bepaling van het quorum m|telt, is er ten nnnzlen van
het Hrlmnnts|p van de laad nog dit versrlhfl dat de mfnfmters persoonIiJIC lld zljn en derhalve hun stem niet door e| vervanger in de raad kunnen hten Gtbrengen, te|jl de gvvo|eht|e m'nsmter lçzaehtens het
bepaalde in het tweede |d van Rrttkel 8 van het S|tuut blj belet of ontstentenis wordt vervangen door een p|tsvemnger de ook met betreklr|lg tot het stemreeht volledig in de p|ts T'an de gvvo||ugde mA'n1=ter treedt .
Paragraaf 2 . De s|enstolll-ng en de bevoegdhdd vau de raad
Aelwl 2
Nu in artikel 43 van de Gxndwet is opgenomen dat de m|'nl'stenpxsident bij konfnklîlk besltdt wordt benoemd en in artikel 45 dat de Mînîsterpresident voorzitler is van de mA'n|'ster-d, is het niet meer noode|ke|l
om in het reglement van orde op te nemen dat bij konînkll'| besluit een
voorzitter van de m|'nfste|d wordt benoemd die de titel m''nx'steoxsident drnnîrt. Volstnën lrnn worden met een Meuw eerste lid waa,11| ov'ereenkomstlg de formule|ng van artikel 45, tweede ltd van de Gxndwet
wordt bepaald, dat de mt'nîsters te umen de Z*aa.II vormen en een nieuw
tweede lid waarîn wordt gesteld dat de mx'nl'|terp|sident Voorzitter is
van de raad. De bepnling ten nnnzien van het ondeNxrzitte|e|p in het
vzx|eg'e| tweede lid is In het derde lid |hnnahnnFd, Zl het in g'ewijzgde
vorm. De benoemsng tot Wce-m|'nA'nter-pxsident gescMedt teglHleMjd
met de benoemlng tot msnlster- Met de gewij|îrle tekst van dlt areel
wordt ook het karakter van h|houdelkx Nglement beter tot uitd '
gelyla|t, omdat nog slechts wordt verwezen nnnr een benoeml'ng bij konlukl|':jk besluit en deze benoemlng bfl konsnkll'l beslult nlet meer in het
Nglement zelf wordt |regeld . Zoals in het verleden reeds versc|ende
mnlen is g'ebleken, kunnen er blj een kabinet meer Wce-mn'n7'cters-pmddenten worden Mngewezen. Desondnnks kan Gh de siluatie voordoen,
vooral |s een 'lçabhzet slechts één vice-mx'nl'ster-president telt, dat de miMster-p|sident en Wce-ml'nA'ster-p|sident gvïjkdjdig afwezig Zjn. In
de loop der jaren is het in dergelt'ke gevallen gewoonte geworden het
voordttersc|p te laten waarnemen door de oudste mfnfster in jaren. Deze
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gewoonte is voor de Lxerste mnnl gefo-'-' - ll'meerd in het konl-nkll'lk besluit
van 28 april 1975, houdende Mjzig'ing van de verv|||||g in geval van tijdeo'ke Vwezigheid van een van de mînlnters (Stcrt. 84) . Het
|jkt eehter niet noodzakeh| voor het toeh GlzonderH|e |val, dat zowel
de m&-n|'mter-president als de vice-m|'nl'ster-pxsid|t H'wezig is een speMnle voorzieni| in dit Nglement van orde op te nemen. Gezien de toegenomen ver|derfaquenue vau de |d en de ttitbl|id| van de werkzaamheden van het secretnm'nnt is het wenselil gebleken meer d| voorheen een beroep te doen op een plaatsverv|nd secreenofn .
Daarom is in 1979 al het Nglement opgenomen dat de raad nnnct de secretarls ook een p|tsverv||nd secretazls benoemt. Mngezâen het toen
reeds meer rlnn 10 jaar gebmlœ was om een ad|et-see|lnum tot de vergadel*illg toe te laten voor het notuleren, heeft ook deze fuetionaHs bij
die herziem'ng zijn plaats in het reglement g'elcxgen. Bij het |binet van
de ma'nfnter-president is een Siqntal for|depl|tsen besohœbaar voor
adjuct-secxtarhsen met eea iedanig rmzg'aiv|u dat benoemlng door de
ml'nl'ster-presldent mlnlcter van Algemene Zaken phatsvindt .
A|'PG 3
Onderdeel a van het eerste lid van Gt artikel is onngepast in verband
met de status aparte van Xruba. Op zie,hzelf bescbouwd is het |et nodig
in het reglement van orde te vermelden hetgeen volgt uit artikel 10 Gee.>'
de lid van het Statuut, nnmelijk dat in een bepaald geval een mînl'ster van
de Nederhndse Antillen dan wel Aruba met Mdgevende stem en het
overleg in de mfnlntea|d en de ondermden of comrmsies uit de raad k'nn
deelnemen. Dat dit in ardkel 3 toch is ge|eâlied, Whdt zijn grond in de
overweging dat een Mjgen Merover een onluiste indzqtk zou moen nu in
dlt artikel bepaald wordt dat de s|asecxtnm'nsen met |dgevende
stemmen in het overleg betroMteak |4nnen zijn. Dit laatste F.al het geval
zijn |dlen een onderw'eo nnn de orde is dat het werkterreœ van een
>'
s|tssecre|ds makt rlan wel izkclâen de |d diens nnnwezighdd om |dere redenen wenselilk acht. Het is sinds 1967 bijvoorb|ld gewoonte |worden, dat om prakdsche redenen een s|tssecx|| bfj Vwedgheid van
de eigen mlnlster de vel|de||n van de |d zal bijwonen. Ingevolge
de Gmndwet treden s|esecre||sen in alle gevallen wnnm'n de mfnl|tery hoofd van het ml'nsstede , het nodig acht en met |chtnemsnz van
dlens aanwilz||n in zijn qlaats al rnlnsster op. De s|tsseere|| is Gt
dlen hoofde ver|œooMel onve-s'nderd de vemntwooMe||eid vah
de ml'mlmter. De vemn-oordeH|eid vah de mlnlnter ad lllteleim wordt
daardoor vnnze|spxkend Met aaltget|l. In de raad heeft de staatssecretaris echter geen stemrecht bil Vwezigheld van zijâ msnînter (zie ook
de toelichtû| op ardkel 11) . Met betrel|'ng tot de positie van de staltssecretaris Qrnn verder nog worden opgemerkt dat Sadien ztjn mlnfnter tussentijds overlijdt of ontslag vz'|g't de staatssecw|s tege|le|jd zijn
funcde ter besohl'kkA'ng Gient te stellen. Indien een s|tssecre|ds ontsïg vraag't, heeft dat als zodanig echter geen gevolgen voor de staatsrechtehjke poside van Hjn Mnister.

0

0

Pagina 16 A|ondi|n|b|d van Aruba 1994 no. 27
Sinds de gewoonte is gegroeld dat de H|ster-president na afloop van
de ver|dehngen van de minister|d een persconfexntie houdt en vxr
teleWsie en radio wordt geïntervjewdâ moet dat optreden naar buiten
deugdeHjk kunnen worden voorbe|id op ambtelijk niveau . Daarom is in
het begin van de jaren zeventig besloten dat de hoofddirecteur van de
Rijksvoor|chtingsdienst of diens phatsvervanger als toehoorder de ver|deringen van de ministerraad kan bijwonen .
AzqDœlen 4 en 5
Ixï deze twee artikelen is evenals in het vorige xglement de taak N-an
de raad |ngeduid . Het eerste lid van artikel 4 doet duide|jk Glkomen
dat menings- en besluitvorming ten aanzien van het algemeen xgerin|beleid door de Hnisters gezamen|jk gescMedt. Wat onder algemeen reger||beleid dient te worden verstaan is aan de interpre|tie van de raad
#'
zelf over|laten . De materie is te wisselend van inhoud om in het reglement te worden geconeretiseerd. Zowel het verwezenlijken van het reger|gsproramma als het in bestuurlijk opzicht goed functione|n van de
departementen kan eronder worden begrepen. Een voorbeeld Mervan is
het jaarHjks overzieht van wetgevingsvoornemens , waarover in het kabinetsstandpunt Voortvarend wetgèven (Tweede Kamer 1993-1994 23 462
# ê'
nr. 1) onder actiepunt 16 is voorgesteld j dat het Gtdrukke|jk me: de
Tweede Kamer zal worden besproken. Wel zijn in het tweede lid van dit
artikel verscheidene onderwerpen opgesomd , die in ieder geval in de raad
|eten worden behandeld. Op een aantal daarvan zal Meronder die er
P
worden ingegaan . In artikel 5 is de bepaling gehandhaafd , dat bij twilfel
over de vraag of een onderwerp in de mlnister|d moet worden be|ndeld
een Mrïister met de minister-p-sidenty die in artikel 27 uitd|kkvlx
belast wordt met de taak te zorgen voor de naleving van dit re|lement,
overleg zal plegen . Dit overleg is in artikel 5 dwingend voorgeschxven in
kwesties bk welke het algemeen re|rœgsbeieid bet|kken kan zijn . Als
doel van het overleg in de ||sterr|d was in het reglement van orde van
1945 voorgeschreven ö de eenheid in het de ringsbeleidlh . Het streverz
van de raad zal inderdaad gericht moeten zlln op bevordering van die
eenheid . Dit neemt niet weg dat er ook kwesties van algemeen re|ricsbeleid kunnen en moeten worden besproken die met eenheid van het beleid weinig of niets te maken hebben . In het eerste lid van artikel 4 zijn
algemene taak en bijzonder streven derhalve in twee afzonderujke zinnen
tot œtdNkMng gebracht . Het tweede lid is op enkele plaatsen gewijdgd
of Mngevuld .
Ad a
De opsomming van rijkswetten wetten en al emene m|tregelen van be,F
stuur is , evenals die van het gehele tweede lld > niet limitatief . Zo zuilen
ook konînk|jke besluiten die geen algemene m|tregelen van bestuur Hjn
||steriële re|lingen, memories van antwoord of nota's naar aanlein-l'ng
van het verslag e.d. de raad dienen te passeren , indien het alge|ne
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regeHngsbeleid daarbij is betrokken. Vanze|sprekend vallen voorstellen
van wet waarvoor het initiatief in het parlement is genomen en die door de
S|ten-Gene|l zijn aanvaard ook onder deze be aling. Wordt na de beP
handeling in de raad een ontwerp ingrijpend gewilzigd dan is het juist dat
de raad daarover oprtieuw zijn oordeel kan geven. .
Raad van State
Toegevoegd is dat de raad de consequenties van de over een ontwerp
van (rijkslwet of algemene maatregel van (rijkslbestuur door de Raad van
State van het Koninkrijk en/of Raad van State uit|braehte adviezen bespreekl indien deze belanrijke kritiek ter zake van het ontwerp inhouden . Daarbij ware te denken aan de beoordeling van de Raad van State
|n het einde van een advîes dat het onderhavige voorstel f( Heth) , dan
wel q niet dan nadat . . . . p bij de S|ten-Gener|l zou moeten worden
$'
ingediend. Deze toevoegîng berust op een toezegging aan de Tweede Kamer .
Aan hernieuwde behandezng in de raad na in|jpende kritiek van de
Raad van State behoeft overeenkomstig actiepunt 10 uit het eerdergenoemde kabinetsstandpunt Voortvarend wetgevenz geen beh|deling in
een onderraad vooraf te gaan . Naar analog'ie geldt deze procedure voor
hetgeen in de Tweede Kamer te berde wordt gebracht. De |nvaardl-ng
van een ingrijpend amendement kan het eerdere besluil van de raad echter zodanig aantasten, dat nadere behande|ng trl een onderraad dan Met
kan worden uitgesloten . De raad heeft voorts in 1982 de afspmak gemaakt
dat over inrijpende Mjziglngen in een wetsvoorstel die Met het gevolg
zijn van het advies van de Raad van State : de Raad van State in de regel
opnieuw pleeg't te worden gehoord . Zie ook de A||jzingen voor de regelgeving (AR 277) . In geval van een ingrilpend amendement op een wetsvoorstel wordt de Raad van State alleen opnieuw gehoord indien de regering daartoe met het oog op haar eigen oordeelsvor|ng behoefte voelt .
Het spreekt voor zich dat al deze advies|nvragen in de raad worden besproken. Voorts heeft de raad in 1992 besloten dat ook de beslissing om
aan de Raad van Stale (van het Ko|nkrijk) over een voorstel van
(rijks lwet of ontwerp van algemene maatregel van (rijks) '-bestuur spoedadvies te vragen door de raad dient te wotden genomen . Een bepaling ter
zake is daarom aan het reglement toegevoegd . In de raad is Vgesproken
dat een voorstel voor hel vragen van een Mervoor bedoeld spoedadWes in
een aparte brief aan de M|ster-pmsident wordt voorgelegd > die daarover het advies van de rïlin|ster van Justilie vraag't. Ook het voornemen
tot de intrekking van een wetsvoorstel dient aan de raad te worden voom
gelegd . Wel is daarbij een voorbehoud opgenomen voor het geval dat
spoed nader overleg niet toelaal. De inteoretatie van deze bepaling
wordt aan de behandelende minister overgelaten . Deze zal echter ze
enigszins mogelijk , met de minister-president , die immer| heeft te waken
over de bevoegdheden van de raad, over een hernieuwde behandeling in
de raad overleg plegen. De |rtl van de malerie kan verder meebrengen
dat de behandelende minister eerst met enkele van zijn ambtgenoten en de
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gevolmaehtigde Mzlisters overleg pleegt c . q . tot overeenstem|ng bet
hoort te komen, ook indien geen hermeuwde behandehng in de raad
gl|tsvindt . Ten slotte is de bekrachti|ng van door de S|ten-Gene|l
Mnvaarde initiatiefwetsvoorstellen afzonder|jk vermeid omdat die categorie wetsvoorstellen niet onder de omschrijving onder artik|l 4 , tweede
lid , sub a 10 valt.
Ad b
Indien de goedkeuring van verd|gen geschiedt in de vorm van rijkswet of wet is behandehns in de raad voorgeschreven in artikel 4 , lid 2
onder a, zodat afzonder||ke vermelding nog nodig was indien stilz|jgende goedkeuring wordt uitgelokt. Het zou te ver gaan de onderteke|g
van elke overeenkomst als onderwerp van algemeen reger|ngsbeleid te
bescàouwen . Dat zal bijvoorbeeld niet het geval zijn als het gaat om overeenkomsten die krachtens het in artikel 91 tweede lid juncto het additionele artikel XXI van de Grondwet bepaalde (artikel 62 , Grondwet tekst
1972) geen goedkeuring behoeven. De onder h genoemde omschrijv|g van
belan|jke onderwerpeny het buite|ands beleid betreffendey betekent
dat onderteke|ng van belan|jke verdragen in de raad aan de orde moet
komen . In die gevallen dient de raad dan ook te beslissen over de Mjze
van goedkeuring.
Ad c t/m g
De onder de punten c d en e opgenomen onderwerpen worden ten dele
reeds behandeld in de Algemene aan|jzlngen aangelegenheden van de
M|sterraad en onderraden, vastgesteld bij besluit van de M|sterpresident van 10 april 1992 nr. 92M002676 (Stcrt. 84) . In het reglement van
orde zijn deze nader uitgewerkt . Aan|jzingen inzake externe adviesorganen en inzake interdepartementale commissies (Stcrt . 1987 67) en de
)
AanMjzingen inzake openbaarheid van bestuur (Stcrt . 1992 , 82) zijn bij
de formulering van de bepalingen in de overwe|ngen betrokken. Onder
adWesor|nen in het reglement van orde van de ||sterraad worden verstaan de advlesor|nen als bedoeld in de Merboven vermelde Aanwijzingen. De bepaling sub c heeft betrekldng op Mnvragen zowel aan adviesorganen met een permanent karakter als aan tijdelljke adviesor|nen. Als
voorbeeld van wat |n de bepa|ng sub (1 moet worden verstaan onder beleidsvoornemens die van tnvloed kunnen zijn op de positie van het lcabinet, kan onder meer worden gedacht aan een op zich volstrekt redelil'k
voorstel, dat echter afwijkt van de letterlijke tekst van hetgeen ter zake
bij de totstandko|ny van het kabinet is overeen|komen. Hoe larlger een
lçabinet nnn het bewmd is , hoe meer dat ten gevolge van inmiddels gewijzlgde omstandigheden het val zal zijn. Ter toe|chting op ohderdeel c
P,
van dit artikel dat betrekkzng heeft op nota s aan de Staten-Gener|l en
adviesaanvragen aan adviesorganen dîe belangrîjke politieke en financiële
cbnsequenties kunnen hebben, kan worden vermeld dat ingevolge art . 17
van de Comptabiliteitswet voorstellen, andere dan voorstellen van wet tot
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vaststelhng of wijziging van een begrotlng, alsmede voornemens en toezeggizzgen met fl'nnnciële gevolgen voor het Rijk zziet en de mi|sterr|d
of |n de Staten-Generaal worden aangeboden kenbaar gemaakt dan wel
gedaan) voordat de minister van F'inanciën daarover zijn oordeel heeft
g'egeven. Tot de onderwerpen die niet in het reglement van orde worden
genoemd, maar toeh voor het algemeen regerin|belefd van belang kunnen
zfjn, behoren Mnisteriële regvlingen en circulaires betxffende de toekenning van subsidies en derge|jke. Reeds in de mt'nt'sterraad van 23 juli
1956 is besloten dat de lninister van F'inanciën bij het beraad over het
opstellen of het wijzigen van dergelljke regelingen samen met de betrokken be|ndspersoon bepaalt of het desbet-ffende stuk in de mi|sterr|d
nnn de orde moet worden gesteld. Ten slotte kan bij onderdeel c worden
gewezen op actiepunl 11 van eerder|noemd kabinetsstandpunt Voortvarend welgeven, waarirk is bepaald dat beleidsnota's die de Hchting van
wetgeving |ngeven in de raad zullen worden aan|houden totdat een
conereet wetsvoo|tel bij de raad is ingediend.
De punten en f en g hebben bet-kkx'ng op de instemng, taak en samenstellx'ng van externe adviesor|nen en interdepartementale commissies en
de resultaten van hun werkzanmheden. Voor de bevorder|g van de eenheid vml het regeHngsbeleid is het nooduke|jk dat de mad , doordat Mj
de beslissing moet nemenz tijdig kan kenn|-snemen vaxï voorsteHen tot instelling, inclusief de taakopdracht en de samenstel|ng van externe adWesorganen en van permanente of In politiek oî financieel opzicht belangrijke |terdepartementale commissies . Indien het voor het algemene regerinobeleid belan|ijke externe adviesor|nen betreft zoals de SociaalEcono|sche Raad (SER) , de Wetenschappe|jke Raad voor lzet Regeringsbeleid (WRR) , de Zieke|ondsr|d (ZFR) en Ge Onderwijs|d, plegeh de
voor|nomen Mjzigingen m de persoo|jke s|enstelMg ook in de raad
nxn de orde te worden gesteld . Dlt geldt met name voor wat betreft het
voorzitterse|p , maar aflmnke|jk van lzet belang van het desbetreffende
college ook wel voor de leden . Ook de resultateu van de werkznnmheden
van adv|esor|en dienen in de mfnfsterr|d aan de orde te komen. De
publœntie van adviezen van niet-ambte|le adviesor|nen is voorgpsehreven in artikel 9 van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb . 1991
703) . Indien het advies van deze organen een regeringss|dpunt wense|JI| mnnkt: zal in het licht van het eerste lid van artikel 4 van geval tot
geval moeten worden beoordeeld of behnndeMg in de M|sterraad noodzakelijk is . Indlen echter een of meer ambtenaren deel ttitmaken van een
extern adviesorg| is het wenseo'k de raad altijd over publikatie van de
adviezen te laten beslissen. Dat wordt onder punt g geregeld.
Ad h . i en i
Sinds de v|tstelll'ng van het |tste reglement van orde in 1979 is het
belnng van de Europese Gemeense|p enorm toe|nomen. Het proees van
Europese integratie is bovendien nlet meer beperkt tot een |ntal rnirlisteries , maar raakt nu het terrein van vrijwel alle M|steries . De gevolgen
van de besluitvor|ng in de EG voor het Nederlnndse beleid en de noodza-
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kelllke afstemming vereisen een regel|tige aandacht. De standpunten de
in bel-n|l'ke EG-ver|dedngen zullen worden ingebracht worden daarom tevoren in de raad besproken . Het gaat daarbij niet alleen om de versehillende raden van ministers van de Europese Urzie als bedoeld onder
artikel 4, tweede lid, sub in maar ook om de instructies voor de Nederlandse verte|nwoordigor in het Comité van permanente vertegenwoor|gers bij de Europese Urde het zgn. Coreper. Die l|tstgenoemde instructles vormen een onderdeel van het gestelde in artikel 4 y tweede lid, sub j .
De raad besteedt één keer per mnnnd ook speciale Mndacht aan de voortgang van de implementatie van EG-regelgeving in de Nederhndse regelgeving. Daarnnnsl is het ten gevolge van hel rechter|jk toetsmgsrecht
va.n Mtionale wetgeving aan inter|tionale verdragen, van belang om de
raad in een vxegtijdig stadium te kennen in hetgeen in inter|uonnnl
verbazzd overeen |1 worden gekomen . ls eenmaal - ook onder het nodige
voorbehoud - een zekere toezegging gedaan dan kan - zeker bij overeenkpmsten in muloatemal verband - de raad in een later stadium daaraan
Met veel af of toe doen. Het onlwerp is dan a prendre ou a laisser. Het
|nvaarden van verp|chtingen van blijvende aard en het onderhnndelen
over deze ontwerpen, die de Nederlandse Antillen en/of Aruba raken
dlenen gerekend te worden tot de aan|le||eden betxffende het alg'emene ||||beleld . Vandaar dat zlj hier zijn vermeld als onde-erpen
vöor overleg in de raad alvorens enige toezegging of voorstel In internatlonnnl verband wordt gedaan . Ook de samenslelling van belangdjke deleDties en het geven van instructies daaraan dlenen vooraf aan het oordeel
van de raad te worden onderworpen .
Ad k
In dlt nieuwe onderdeel k van artikel 4 is thans neergelegd dat de raad
bez|dslaa| en besluit over voord|chten van de |nister-president voor
konl'nujke beslulten tot benoernlng en ontslag van |nisters en staatssecre|rissen . Voor het opnemen van een aparte bepaling voor de categorie
politieke ambtsdra|rs is een aantal redenen aan te geven. Aan de totss|dkoml'ng van een kabinet gaat het zgn. tt constituerend beraadn vooraf. Dat is een bijeenkomst van personen die de formateur in beginsel bereid heeft gevonden om als mimster op te treden maar die nog geen miMster zijn van het nieuw te vormen kabinet . Die bijeenkomst is derhalve
geen Merodering van de mi|sterrMd en het Nglement van orde is er ook
nlet op van toepassing. Tijdens het |nstituexnd beraad komt een groot
aantal onderweoen aan de orde waarover Vspraken moeten worden gemaakt alvorens kan worden besloten om met elkaar in zee te gaan. Tot die
onderweoen behoort altijd het punt ontslag en benoeming van ministers
en staalssecretarissen. De bijeenkomst eindigt met de constatering dat er
g'een belemmeringen meer zijn voor het uitbrengen van het eindvershg
door de formateur en voor de beëdigihg. De conclusies van het constituerend beraad worden geagendeerd voor de eerste vergadering van de minlsterraad in nieuwe samenstelling. Daarmee komen dan dus ook de |t*spraken over de benoeming van de bewindspersonen van het nieuwe kabi-
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net in de raad aan de orde.
Het feit dat Mjzig.ing in de samenstel|ng van het lçabirzet zonder enlge
twljfel een ennk van algemeen re|rinobelefd is , zou op zich onvoldoende
reden zijn voor een aparte bepalmg, maar de noodzaak dat het voornemen
tot ontslag van een beMndspersoon en het voorstel tot benoe|ng eerst in
de raad aan de orde komen voordat daaraan bekendheid wordt gegeven,
mnakt Vzonderlijke vermelding in het reglement van orde wenselijk.
De tweede reden sluit hierbij |n , mnnr betreft alleen de moge|lkheid
van het vragen van ontslag - collectief of afzonderlijk - als politiek
mchts|ddel tegenover de Staten-Gene|l. In dat geval en hetzelfde
>'
g'eldt ten nnnzien van het ter bescMkking stellen van portefeœlle, taak of
functie , zal het voornemen tot het vragen van ontslag zàiet openbaar mogen worden gernnnkt voordat de raad daarover heeft beslist. De eenheid
van het Nge|gsbeleid vereist dat tevoren birmen het kabhzet vaststaat
wat de gevolgen zullen zijn als de betrokken Kamer der S|len-Gene| in
hnnr standpunt vomardt , ondanks een door de regering gesproken
d
machtswoor .
Indien voorts een Iairkister niet naar behoren blijkt te functionexn in
een zodanige mate dat dit ernstige nadelige gevolgen heeft voor het kabinet zonder dat dit nog tot een Gtsprnnk of een eigen illiuatief van de
Tweede of Eerste Kamer ter zake heeft geleid is het aan de ministe resi, 1'P
dent om betrokkene ervan te overtuigen zelf ontsla te vragen. lrèdzen dat
rliet tot het gewenste gevolg zou leiden: zal de |mster-president zelf Vt
initiatief kunnen nemen en de voordracht tot ontslag van de mizïister nnn
de raad voorlegçen . Het is duidelljk dat hij een dergelijk voornemen te
voren met de polltieke leiderls) van de in het kabinet vertegenwoordtde
partijen zal bespreken. Indien het bovenst|nde betrekking heeft op een
st|lssecre|ris zal die in eerste instantie door ziln Onister worden benaderd .
Als ander voorbeeld voor de toepassing van dit nieuwe onderdeel van
artikel 4 kan ten slotte het volgende worden genoemd .
In artikel 12 , tweede lid is bepaald dat een rllil'dster of st|tssecretaris
rliet mag handelen in strijd met een besluit van de raad . Indien een mlnl'ster of st|tssecreoris zich niet bij een besluit van de raad |1 neerleggen, maar daaraan zelf geen consequenties verbindl ligt het voor de
#
hand dat de M|ster-president als voorzitter van de raad het initiatief
kan nemen tot het ontslag van betrokkene.
Ad 1
In plaats van een Met-||taueve opsomming van funclies voor de vervulling waarvan een beslissing van de raad noodzakehjk wordt geacht is
er in 1979 voor gekozen in deze bepaling nnn te geven welke voordrachten
tot benoeming door de kroon Met in de raad aan de orde behoeven te worden gesteld . Die uitzonderingen op de regel zijn drieërlei . In de eerste
plaals wordt voor functies in Nederland een g'rens getrokken waar beneden ken|sne|ng door de raad achterwege kan blijven. Die grens is voor
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functies buiten Nederland niet in zijn algemeenheid te trekken. De hoofden van diplo|tieke vertegenwoordi|ngen in het buitenland en de leden
van de Nederhndse reehter|jke macht, die werkznnm zijn op de Nederlandse Antillen dan wel op Arubay vervullen functies die mede het aanzien
van Nederland buiten onze hndsgwnzen bepalen .
Dat maakt het wenselijk de voord|chten tot benoeming in die functies >
ongeacht de daaraan verbonden bezoldi|ng, aan het oordeel van de raad
te, onderweoen. Daartoe strekt de tweede uitzondering. Ten elnde echter
te voorkomen dat de gehele regeling te rigide wordt > is onder ten derde
de mogeHj|eid geopend dat in voorkomende gevallen waarin behandehng
van een voordracht in de raad door de eerstverantwoorde|jke minister
onnodig of ongewenst wordt geachts daarvan ook kan worden afgezien
mits de desbetreffende minister het daarover te voren eens Ls geworden
m|t de ||ster-president. Bestaat er twijfel of een benoemîng in de raad
moet worden behandeld , dan is ook voo|fgaand overleg met de MMsterpresident vereist, maar dan op grond van artikel 5. Als zoîn t|jfelgevM
zou kunnen worden beschouwd de benoeming tot pl|tsvervan|nd (tilec.teur-gener|l van iemand , dle bestemd is om op korte termijn een zlttende
di|cteur-|ne| op te volgen. Omdat in een dergeo'k g'eval de feitelijke
benoemsng tot dimcteur-|ne|l voor de raad echter een voldongen fe-it
zou zijny zal onder dergehRe o|t|xgheden de benoeming van de opvolger - al is het voorlopig in een lagere rang - toch ook de raad dienen te
asseren. Het reglement van orde bepaalt welke voordrachten de raad
17 . .
moeten passeren. Uiteraard lçan een betrokken mlnxster ook een voordrachl in de raad aan de orde stellen, die onder éérz der in deze bepnllngen genoemde uitzondedngen valt . Ten slotte dient er nog op te worden
ewezen dat de nood|nnk om voordmchten tot ontslag in de z'aa.d aan de
orde te stellen, is beperkt tot ontslag om andere reden dan o;p verzoek
van betro|enen . Onder de l|tstgenoemde vorm van ontslag Is dat wegens pensionedng begwpen. Het zou in de meeste gevallen volstrekt
overbodig zijn de agenda daarmee te belasten.
Ad m
Evenals in de Nglementen van 1956 en 1979 is deze bepatiny, die daar
bij Mlziging van 23 april 1949 als uitvloeisel van de behandelmg van de
Bankwet 1948 in de S|ten-Gener|l was ingebxeht, gehandhnnFd, hoewel
in de wetgeving lnmiddels een andere vorm |kozen werd om de behandeling van een bepaalde kwestie door de OMsterraad te xserveren. In enkele wetten zoals die betreffende de noodwet|v|g is het doen van de
voordracht van bepaalde konlnko'ke besluiten en de ||ster-p-sident
op|dragen. Aangezien het in die wetten steeds g|1 om kwesties het a1gemeen reger|gsbeleld betrefêende wordt behandezng in de Mnisterlraad ||randeerd. Deze methode is ln wetstech|sch opzicht bevredigen
der dan het telkens aanvuilen van het reglement van orde voor de mA-n|-mterraad'. Nu evenwel wijzig-ing van de Bankwet 1948 niet in overweging is y
kon niet anders worden gedaan dan deze bepaëing uit de oude reglementen
van orde te handhaven .
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Artikel 6
In het verleden Is meermalen gebleken dat na een |bjnetsformatle er
tussen be|ndspersonen verschil van menlng bWft bestaan of ontstaat
ov|r de vraag tet wl* : pœyl*fouflle |œn Qœp|ld ondœrw|t.p bœhoopt, om
te vercdjden dat geruune tud |et deze arbakenlng zou |jn ge|oeid Is
reeds ln het Nglement van orde van 1979 deze bepaling opgenomen. De
uiteinde|jke beslissin|bevoegdheid van de mi|ster-president die in dit
artlkel ls opgenomen, slult g'eenswlns ult dat Mdere procedures voor de
oplossing van geschillen door optredende kabinetten worden vast|steld .
Artikel 7
In artikel 27 is nu vastgelegd dat de |zster-pxsident ervoor zorg
draagt dat Eet reglement van orde in acht wordt genomen. Zoals ook reeds
in de toelichtlng op artikel 15 eerste lld van het vorlg'e reglement werd
)
opgemerkt, houdl dlt In dat de MMste|p|sldent als voorzltter van de
raad ervoor heeft te waken dat de bevoegdheden van de raad worden gvëerbiedigd en derhalve onder |dere alle kwesties bet|ffende het algemeen regedn|beleid in de raad aan de orde worden gesteld. Indien bljvoorbeeld een voor een bepaalde nnngelege|esd en de eerste plaats vet|twoorde||e mfnfmter er vanwege onvoldoende voortgan| in het voorberei|sproees Met in slaagt om die |n|le|nheid J|nn de raad voor te
legzen , zal de mA'nl'ster-pxsident uit lmofde van zijn coörd|e|nde verantwoordelljkheld voor het algemeen x|dn|beleid overeenkomstig het
gevoelen van de |dz de indiensng van die nnn|lege|eid bij de |d
zelf moeten kunnen bewerkstel||n. Verdere vertraging |n aldus worden voorkomen; evenzo kan een eventuele impasse worden doorbmken. In
het reglement van orde was tot nu toe eehter geen bepaling opgenomen
waarin die bevoegdheid van de m''nA'ster-president met zoveel woorden was
g'eregeld . In het Geuwe artikel 7 is dat nu wel gebeurd .
Pazagraaf 3 . De werkwijze van de raad
A|wl 8
Met de Mjzlging van artikel 8 komt het |rakter van h|shoude|jk veglement beter tot GtdrukMng. In verband met de coHectieve vemntwootde|jkheid beraadsl|r en besluit de raacl zoveel mogelijk voltallig. Aazkgezien ten gevolge van veo|chtin|n in het kader van de S|ten-Geaeraal en van de EG vrijdag als enîge ver|derdag voor de |d overb|jft,
wordt reeds geruime WCI door kabinetten Vgesproken dat de bew|dspersonen in be|nsel de gehele vrijdag reserveren voor verederœgen van
de ml'n|'ster|d. De r'zls||sterraad vergadert eveneens in be 'gznsel op
vrljdag, meestal eenmaal per nmnnd.
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Artikel 9
Ten aanzien van lid 2 van dit artikel kan worden opgemerkt dat ïndien
er sprake is van een minister|ad voor het koninkrijk de voor deze raad
bestemde stukken in het algemeen drie weken voor de behandeung in de
raad moeten zijn xndgezonden. Hierdoor worden de gevolmachtigde ministers in staat gesteld hun regeringen tijdig van de voorstellen op de
hoogte te brengen. Sinds 1989 dient op het aanbiedingsformuher ook te
worden vermeld of het ||sterr|dsstuk in interdepartemen| verband
is voorbereid met het ministeHe van Financiën met name het directo|tgeneraal van de Rijksbe|ttng (zie ook de toeuehtlng op artikel 4, tweede lid, sub f ) en Justitie (wetgevin|toets , |clusief dere|leringsaspeeten) en of daarbij al dan niet overeenstem|ng is bereikt ; of het voorstel
samenhangt met verp|chtingen op grond van |ternationale verdragen en
met name Europese xgelgeving; of het voorstel gevolgen heeft voor de
rijksberoting op korte termijn en op lange termijn voor de meerjaxr|spraken, voor de sociale lasten en eventuele financiële gevolgen voor
lagere pubïek|chte|jke |chamen of betrokken instelEngen ; of het voorstel gevolgen heeft voor de personeelsbezet|g en hmsvestlng van het
rijksappar|t. Voorts moet worden vermeld dat op grond van artikel 15
Comptabi|teitswety bij voorstellen van wet met financiële gevolgen en bij
medede|ngen aan de Staten-Gener|l over voor|nomen beleidsvoorstellen, het aanbiedingsformu|er moet worden uitgebreid met een standaardformulier (4 overzicht van de financiëie gevolgen voor de Hlksbe|otinghh .
Dit overzicht g'eeft een uiteenzetting van de financiële gevolgen uitç'esplitst in uitgaven en inkomsten voor zowel de lnntst ingediende begrotmg
als de meedarenra|ngen . Tevens dienen op dit formulier naast een toelicht.irlg op de rnming ook gegevens met betrekking tot de compensatie te
worden vermeld . Zie over de aanbiedingsformuhexn ook onderdeel C .4
van de Algemene |n|jzingen inzake Mngelegenheden van de ministerraad en onderraden.
Awfœol 1,1,
Bij het stemrecht komt het hiervoor in deze toeiichting aangeduide fundamenlele verscilil tussen enerzijds de verantwoordelijkheld van de gevol|chtigde clil'ûster jegens zijn eigen regering en anderzijds de persoon|jke verantwoordeHjkheid van de ministers tot uiting, doordat de gevolmachtigde miz'lister door de ge|jkgerechtigde pl|tsvervanger kan worden
vervangen; een Inizàister die voor een ambtgenoot waarneemt of twee 1:rziD.isteries beheert, heeft echter slechts één stem in de raad. Het is immers
Met als hoofd van een mlnisterie dat de minister zijn stem uitbren| j rnnnr
als lid van het kabmet , als zodanig drayende collectieve ve|ntwoordeWkheid voor het algemeen |geringsbeleld , te zamen met z|jn ambtgenoten .
In het artikel is verduidelijkt dat het bepaalde met betrekking tot het
slemrecht alleen geldt voor de ministers door het woord (( ledenl| te vervangen door G |rzistersp . In artikel 1 is onder b gedefi|eerd de dat
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zijn.
Artikel 12
Uit artikel 12 vloeit voort dat het in de M|sterraad in tegenstel|ng tot
de onderraden (vgl . artikel 21) formeel mogeli:j3ç is dat een besluit wordt
genomen over een onderwerp terwijl de |rstverantwoorde|jke minister
rkiet Mnwezig is .
De positie van de s|atssecretaris is in de toeHehtinq op artikel 3 reeds
Wteengezet . Naar aanleiding van het eerste lid van arlzkel 12 kan worden
opgemerkt dat indien een st|tssecx|ris een besluit van de raad in strijd
acht met zijn verantwoordezjkheid , hij zicù tot zijn minister dient te wenden, die op zijn beurt de raad op de hoogte stelt . Het bepaalde In het
tweede lid van dit artikel is een mtwerldng van de st|tsrechteHjke posiUe van de rlzirdster y die elders en met name in de Grondwet is geregeld en
j'eldt vanze|sprekend ook voor de staatssKretaris . Voor de duldellRheid
is dat thans in het artikel vermeld . In het derde lid is nog eens uitdrukkelîl'k gesteld dat het eerste en tweede lid niet steeds bindend zijn voor de
|volmnchti|e ministers . Uiteraard prevaleert in voorkomende gevalleh
het Statuut voor het Ko|nkrijk.
Artikelen 13 en 14
In artikel 13 is het woord 44 dedenh) vervangen door (( minlstersp . In
deze artikelen is de verantwoordelijkheid van de secretaris voor het ontwerpen van de besl|tenhjst en de notulen vastgelegd . Door de invoerlng
van de besluite|jst kan aan de |nisteries reeds korl na een vergadedng
van de raad en ruim voor het |reedkomen van de notulen duidell|eid
worden verschaft over de genomen beslissingen en over de vraag welke
punten, die niet op de agenda voorkwamen , aan de orde zljn geweest .
Deze besluiten worden ook in de notulen opgenomen. Ten aanrlen van het
tweede lid van artikel 14 kan worden opgemerkt dat de gewoonte zich
heeft ontwikkeld dat aan de Koning in de regel ook worden toe|zonden
de stukken die nodig zijn voor een goed begrip van hetgeen in de raad
blijkens de notulen is behandeld .
A|el 15
Met betrekldng tot dit artîkel kan onder meer worden verwezen naar
hetgeen in de inleiding en ter toeïchting op artikel 4 , tweede lid sub In is
vermeld over de voordrachten door de ||ster-president voor ko|nklijk.
besluiten namens de raad , Het is gebruikelijk dat de |nister-pxsident
deze voordrachten ondertekenty handelend in ovexenstemming met het
gevoelen van de raad .
Artlkel 16
Het vroegere eerste lïd van dit artikel is als slotbepaling overgebracht
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naar paragra| 7 y artikel 27 . In het |euwe eerste |d is thans neergelegd
dat de M|ster-p-sident voor de samenhang zowel van het gehele regeringsbeleid , bijvoorbeeld troonrede en xgerin|verkhdng als voor de
#
|menhang in onderdelen van het xgeringsbeleid prîrnnîr veranlwoordelijk is . In het tweede lid van artikel 16 is vastgelegd , dat de mn'nl'ster-pxsident als voorzitter van de raad ervoor heeft te waken dat de besussingen vazz de raad ook worden uit|voerd. Het derde Hd bevat shïds 1979
een bepaling waarin uitdrukke|jk de bevoegdheid van de m''nl'ster-president wordt vastgelegd om - vanzeîsp-kend binnen het raam vazz dit rezlement - nadere schr|telijke |nwijzingen vast te stellen inzake de werkwijze van de raad . De Mervoor reeds genoemde Algemene |nwijzœgen
iflzake nxngelege|eden van de |nisterrud en onderraden kunnen |s
voorbeeld worden gezien van de bedoelde sch|telike aanwijz||n . Te?
vens 11azz worden gedacht aan px|dur|spreen dze een kabtnet omtrent
de werkwijze heeft gemaakt en waarmee eerst ervaring moet worden opg'erlnnn alvorens dergelijke afspraken eventueel in het reglement kunuen
worden gefor||seerd .
Paragraaf 4 en 5 . De ondermden en |dere commissies ttit de raad
De ervaring leert dat in de mînlster|d de Ujd veelal ontbreekt diep in
te gaan op inge|kelde en technische kwesties . Ook uit een oogpunt vazz
t|kverde|g en werkbespaHng wordt soms de voorkeur gegeven nnn
bespreldng in kleinere kring, vnqk in |nwezigheid van één of meer deskundigen. De onderraden houden zich uitsl|tend bezig met bepaalde
delen van het regeHngsbeleid. De raad voor de mtimle|jke ordenx'ng en
en l'll'euhy|ëne (RROM) > de algemene verdeœ||r|d (AVR) en de raad
voor de Hjksdienst (RRD) zijn voorbeelden van dergelijke onderraden .
Daarnaast worden verschl'llende commissies Ogesteld die het permnnente
lcarakter van een onderraad Mssen omdat zij œtsluitend zijn bestemd ter
voorbexiasng van een bepaalde nnngele||eid zoals een wetsontweo of
rmta. Bij wijze van voorbeeld en worden genoemd de mA'nx'stedële Gprnmfl|sie heroveNe|ng, de M|steriële comml'ssie Vfidënenerbete|g en de
mA'nx'stedële commissie f|udebestdj|g. Omdat de voorbexid|oproeedure , die aan behande|ng van |ngele|nheden in een onderraad voorafgaat - bij de toelichdng op artikel 18 wordt daar uitvoerig op izkgegaatt goed blijkt te funedonexn wordt die procedure vaak ook toegepast bij
*
M|steriële com|ssies. Ook bestaat de mogeliMeid pernmnente |mmîmsies in te stellen ter bebartig|g van |ngele||eden de door hun Mrd
de gedegen voorbe|id||procedure > welke voor de vaste colleges is
voor|schreven, kunnen Mssen. De deco|uecom|ssie uit de mfnfsterraad is daar een voorbeeld van. Over |n|le||eden van sociale, eeonomische en financiële aard wordt sinds 1989 veelvuldig overleg gepleegd
in de zogenoemde zeshoek waaraan in en geval wordt deel nomen door
,P
de M|ster-p-sident en Ge Mnisters van Finnnciën Econo|sche Zaken
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Binnenlandse Zaken en de rrlinister of
st|tssecretaris die in het bijzonder is belast met de ver|twoorde||eid
voor de vo||zondheld . Andere be|ndspersonen kunnen aan de verga-
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deringen deelnemen als er onderwerpen aan de orde zijn waarvoor zij een
speeiale ve|ntwoorde|jkheid drayen. Dit samenspel van M|steriële colleges met een permanent of tijdeltk karakter komt overeen met de in ardkel 10 van het Staluut omsehreven vaste colleg'es en bijzondere commissi|s
uit de raad. Daarom is de mogeokheid open gehouden dat de gevolmachtigde lnirlister van de Nederhndse Antillen onderscheiden|jk Aruba tot lid
van een onderraad of andere comlnissie wordt benoemd. Ook kan deze in
een onderraad y waarvan hij geen lid is deelnemen |n het overleg ovër
een onderwerp dat de Nederlandse Antillen dan wel Aruba raakt en hij
heeft dan ter ver|dering dezeifde rechten als de ovedge leden van de
raad. De instelling van onderraden en andere commissies uit de raad
wordt geregeld in respectieve|jk de artikelen 17 en 25 . Ten einde het
speciale |r'akter van een onderraad duidelijk aan te geven y wordt in artikel 17 gesproken van ttaangelegenheden inzake bepaalde delen van het
algemeen reger|gsbeleidh) , terwijl in artikel 25 de taak van de andere
eommissies wordt gericht op bepaalde nnngelegenheden zonder verdere
Mnduiding. Voor de werkwijze van de onderraden is in 1985 een Ngeling
opgesteld . Deze is als bijlage gevoegd bâj de algemene Mnwijzingen inzake
aan|lege|eden van de Mïsterraad en onderraden.
A|kel 18
Het eersle lid bepaalt dat de ml'nl'ster-president voorzitter is van alle
onderraden. Dat hang't samen met het volgende . Aangezien de Jmnselegenheden, die ln een bepaalde onderraad aan de orde ltomen zich vmjwpl
altijd tot één of hooguit enkele beleidsterxinen beperken, is in de lotm
van de jaren een procedure ontwikkeld waarbij de be|dspersonen, die
ten aanzien van de beleidsterreinen een bijzondere ve|twoorde||esd
dragen, in de regel ook een speciale verantwoorde|jkheid voor het goed
functione|n van de onderraad kzijgen. Deze be|ndspersonen treden dan
voor een onderraad op als coördnerend mlnsster. Hoewel dat derhnlve knn
leiden tot meer dan één coörd|erend be|dspersoon - elk vazfhen echter
uitsluitend voor het eigen beleidsterre| - wordt Metteml'n streefd nnmr
P..
slechts één coör|nerend m|n|ster per onderraad. De coör|nerend |'nlmter voor een onderraad bevordert op het |erkter|in van de onderraad
dat aangelege|eGen |aarover op ||ste|eel nâveau ove|enste|mln g
moet worden bereikt, behoorlljk ambtelijk veorbereid in de onderraad nnn
de orde komen. Dit laat de verantwoordeHlhdd van de vakM|sters onverlet. De coördinemnd Mnister draagt als zodanig geen externe verantwoorde|jueld . De coördinerend Ilzirûster bewnakt de voortgang van deze
interdepartemen|le ambtelijke voorberdding. Die voorbereiding geschiedt in een mterdepartemen|le |ördœauecom|ssie het zogenaamde
voorpor|ud van de onderraad |aarvan de voorzitter en secre|r| |ord|n
aange|ezen door de eoörd|e|nd c|nlster. De ove|| leden van het
voorport|l zijn over het alge|een de verte|n|oordigers van de |inâsters dâe deel uitmaken van een onderraad. De indien|ag van stukken ter
behnn de|ng ja een onderraad |aarbij zo nodig inbegrepen de verzorgkag
van de bipehoxnde aanbiedingsformuHeren gesehiedt onder de verant#
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woorde|jkheid van de coördinexlzd bewindspersoon. Tot hier relkt ztjzl
eera|'nerende ver|twoorde|jkheid . Deze ve|ntwoorde|j|eid gaat in
volgende stadia van beleidsvœrbexiding over op de onderraad en de
M|sterraad en in het bijzonder op de voorzitter van die colleges. De
instNmenten en bevoegdheden die een coörd|erend be|dspersoon ter
bescMkldng staan zijn uiteengezet in de brief aan de Tweede Kamer van
t
de minister van Bznnenlandse Zaken van 24 juni 1985 (TK 1984-1985 , 17
353 , nr. 24) .
ArHkel 19
Voor de benoeming van de secretaris van een onderraad wordt dezelfde
proeedure g'evolgd als voor de secretaris en phatsvervangend secretaris
van de raad. De secretar|s is qualitate qua lid van het ambtelljk voorportaal van de betrokken onderraad .
De adjunct-secx|ris wordt door de M|ster-president benoemd. Indien de adjunct-sec|taris afkomstig is van het ministerie van de coördinprend msnlster, pleegt die benoeming in ovexenste|ing met de lzkiz'dster te geschieden .
A|kolen 20 en 21
Voor de Gtoefensng van hun bevoegdheden is het van betekenis dat aâle
Mnisters en de gevo|achugde Ilzizûster - ook zij die geen vast lid van een
onderraad zijn - benevens de st|tssecre|rissen de agenda ontvangen.
In het eerste lid van artikel 21 wordt bepaald dat over een Mngelegenheid
|e niet op de agenda van een onderraad is geplaatst en waarbij een Met|nwezig'e minister in het bijzonder is betrokken, zkiet mag worden beslist. De |volmachtigde Ildrzster wordt daarbij Met genoemd, omdat a.r't|ikel 10, eerste Hd A'ran het Statuut reeds uitsluit dat buiten diens Mnwezigheid in een onderraad wordt gesproken over rtiet op de agenda geplaatste |ngelegenheden van het Koninkrijk welke de Nederlandse Antillen
dan wel Aruba raken.
De belanrijkste bevoegdheden vervat in deze artikelen zijn het recht
van iedez'e mirtister en van de gevolmachtigde minister als volwaardig lid
de ver|dering van een onderraad mee te maken en het reeht te verlangen
dat desgewenst een |ngelegenheid ter beslissing naar de O|sterraad
wordt verwezen.
A'wfswl 22
Het systeem van de besluitenlijst geldt in beginsel ook voor de onderraden. Er zijn echter enkele opmerkehjke verscMllen met het gebruik van
de besluite|jst van de miMsterr|d . In de |rste plaats is er geen algehele veohchtiny om een besluitenEjst op te stellen. Dit is alleen het geval
als de behnndehng van de agenda van de onderraad leidt tot besluitvorming. Het tweede verschil is dat de besluitenlijsten niet door de onderz'aad zelf, doeh door de ministerraad worden goedgekeurd . De door de
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secretaris van de onderraad ont|orpen concept-besluitenlijst |ordt op de
agenda van de |inister|ad gep k|tst. Hierdoor |ordt |eer inhoud gegeven aan het recht van een m|nâster o| ook nadat een onderr|dsbes|ssing
is geno|en, het ein doordeel van de raad over dat onder|erp te vragen.
In spoedeisende gevallen kan het voorko|en dat een beszssing van een
onderraad geëffectueerd |oet |orden voordat de raad zich daarover
heeft kunnen ustspreken . In dergelijke gevallen oerenl de Trq'àad een repressieve eontrole uit op de besluitvorming van de onderraad .
Artikel 23
Ter inleiding van de toelichting op deze parag'raaf is reeds opgemerkt
dat ook deskundi|n aan de bespreking in de onderraden kunnen deelnemen. Dat kan als vaste deelnemer of ad hoc . Als vaste deelnemer treedt
meestal op de hoogste ambtetijke adviseur bij het departement van de coördinerend rrtilïister voor het bepaalde beleidster-| waarvoor de onderraad is ingesteld . Deze zal in de meeste gevallen ook fungeren als voorzitter van het ambtelijk voorpor|al. Voorts kunnen in het belang van de
besluitvorming over een bepaald onderwerp ad hoc deskundigen op dat
specifieke beleidsterrein worden uitgenodigd . In beide gevallen kan het
ook om niet-ambtelijke deskundigen gaan. '
Ten slotte is de mogelijkheid geopend dat ministers , na vooraf verkregen toestem|ng van de voorzitter een ambtenaar meenemen naar een
#'
ver|dering van een onderraad. Deze treedt dan op als persoonlijk adviseur van de minister en neemt over het algemeen geen deel aan de beraadslagingen. Deze moge|jkheid houdt ook in dat een rnirtister ad interim
onder dezelfde voorwaarde zich door een ambtenaar van het door hem
vertegenwoordlgde Mrllsterle kan doen bijstaan .
Vanzelfsprekend kunnen de in artikel 3 genoemde personen ook aanwezig zijn bij een ver|dering van een onderraad . Een be|ndspersoon kan
zich eehter bij afwezigheid Met laten vertegenwoordlgen door een ambtenaar .
Paragraaf 6 . De geheimhouding
A-+el 26
De gqote zorg voor geheimhouding van hetgeen in de raad aan de orde
komt , vsndt vooral zijn oorzaak in de opdracht aan de raad de eenheid van
het regeringsbeleid te bevorderen. Het is duidelijk dat het bekend worden van individuele standpunten van bewindspersonen in de raad aan die
eenheid afbreuk zou kunnen doen. Daarom wordt in dit artikel in beginsel
een gehe|houdin|p|cht opgelegd ten aanzien van hetgeen in de raad
wordt besproken. Ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur zijn de
stukken dze ter behandeling aan de raad worden aangeboden, de agenda,
de besluitenlijst en de notulen van de raad doeumenten opgesteld ten
behoeve van intern ber'aad (artikel 11 eerste lîd van de Wet openbaarheid
)
van bestuur) . Daarin zijn meestal ook persoon|jke beleidsopvattingen van
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bewindspersonelà terug te vinden , Dit betekent dat over de tekst van
deze stukken als zodanig geen informatie wordt verstrekt aan de burger
die daarom verzoekt . Dat de wet verplicht tot het verschaffen van informatie over bepaalde elementen van de inhoud van die documenten (gerede
en volledige gegevens prognoses en beleidsalternatieven) doet aan deze
algemene beperking nlets af . I'Iet feit dat de burger de toegang tot de
tekst van eerdergenoemde mi|sterr|dsstukken is ontzegd , biedt echter
onvoldoende waarborg voor de beslotenheid van het beraad in dit college .
Ulteraard zal informatie over hetgeen in de raad wordt besproken of geschiedt hetzij reeds bekend zijn hetzij bekend moeten worden aan die ambtenaren die uit hoofde van hun functie bij de beleidsvoorbereiding van
bepaalde onderwerpen zijn betrokken. Dat geldt zowel de aan de raad ter
behandeHng toegezonden stukken als de agenda, de besluitenujst en de
notulen van de raad) voor zover die althans betrekldng hebben op eerdergenoemde onderwerpen. Voorts is in de MnMjzingen van de
M|ster-president van 20 januari 1989 inzake inzage van |Mster|adsnotulen door ambtenaren vastgesteld dat de secretaris-generaal van een
ministerie ambtenaren kan aanwijzen die geen vertrouwensfunctie bekleden aan wie onder verantwoordeHjkheid van de secretaris-generul inzage
wordt gegeven in bepaalde gedeelten uit de notulen van de ||sterraad,
onderraden uit de ||sterraad of andere eommissies uit de |Mster|ad,
die op zichzelf g'een staatsgeheim inhouden, voor zover die ken|sne|ng
noodzake|jk is voor de goede voortgang van de beleidsvoorbereiding van
een bepnqld onderwerp . Voor die ambtenaren vloeit de geheimhoudingpllcht reeds voorl uil het algemeen rijksambtenarenreglement (ARAR) . De
beslotenheid van het beraad binnen de ministerraad behoeft echter nog
een extra bevei||ng. Die wordt verkregen door rubricering van de stukken overee|omstig het bepaalde in de aanwijzinyen voor de beveili|ny
van staatsgeheimen en vitale onderdelen bij de rilksdienst van 20 januam
1989 .
Daardoor kan de verspreiding van die stukken binnen hey omvan|ijke
ambtelijke apparaat van de centrale overheid zoveel als nodig worden beperkt .
Artœel 27
In dit artikel is als slotbepa|ng ondergebraeht het vroegere eerste lid
van artikel 15 van het vorige reglement , omdat dat betrekking heef t op
het gehele reglement .
De ||ster-president ,
Minister van Algemene Zaken ,
R . F.M. Lubbers

0

