
Vaststelling van Aanwijzingen inzake
externe contacten van rijksambtenaren
alsmede intrekking van de Aanwijzin-
gen inzake contacten tussen Kamer-
commissies en ambtenaren en tussen
Kamercommissies en regeringsadvies-
colleges en intrekking van de Aan-
wijzing inzake ambtelijk optreden
(extern)

19 mei 1998/Nr. 98M004214

De Minister-President, Minister van
Algemene Zaken, handelende in over-
eenstemming met het gevoelen van de
ministerraad;

Besluit:

Artikel I
Vastgesteld worden de bij deze rege-
ling gevoegde Aanwijzingen inzake
externe contacten van rijksambtena-
ren.

Artikel II
De Aanwijzingen inzake contacten tus-
sen Kamercommissies en ambtenaren
en tussen Kamercommissies en rege-
ringsadviescolleges worden ingetrok-
ken.

Artikel III
De Aanwijzing inzake ambtelijk optre-
den (extern) wordt ingetrokken.

Artikel IV
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 mei 1998.
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
W. Kok.

Aanwijzingen inzake externe contac-
ten van rijksambtenaren

§ 1. Algemene bepalingen

Aanwijzing 1
Deze aanwijzingen worden in acht
genomen door de ministers en staats-
secretarissen en de onder hun gezags-
bereik werkzame personen.
Toelichting: Deze aanwijzingen zijn in
verband met het beperkte gezagsbe-
reik van de ministers uitsluitend van
toepassing op personen die werkzaam
zijn onder (volledige) ministeriële ver-
antwoordelijkheid. De aanwijzingen
gelden dus, gelet op de bijzondere
positie in het staatsbestel van de des-
betreffende ambtsdragers, organen en
colleges, niet voor rechters, ambtena-
ren als bedoeld in artikel 1 van het
Ambtenarenreglement Staten-
Generaal, ambtenaren die werkzaam
zijn bij het bureau van de Nationale
ombudsman, bij de Raad van State, bij
de Algemene Rekenkamer of ten
behoeve van adviescolleges als
bedoeld in de Kaderwet adviescolle-
ges. De aanwijzingen gelden voorts
niet voor personen die werkzaam zijn
bij decentrale overheden en zelfstandi-
ge bestuursorganen.

Aanwijzing 2
In deze aanwijzingen wordt verstaan
onder:
a. de Staten-Generaal: de beide kamers
der Staten-Generaal of commissies uit
die kamers;
b. kamerlid: lid van een van beide
kamers der Staten-Generaal;
c. de minister: de minister wie het aan-
gaat en in voorkomende gevallen de
staatssecretaris wie het aangaat;
d. ambtenaren: personen die werk-
zaam zijn onder het gezagsbereik van
een minister.
Toelichting: Onderdeel d: Aan het
begrip ’ambtenaren’ wordt in deze
aanwijzingen een ruime betekenis toe-
gekend. Het gaat hierbij om alle perso-
nen die vallen onder het gezagsbereik
van een minister. Daarbij gaat het niet
alleen om ambtenaren die werkzaam
zijn voor de ministers en de staatsse-
cretarissen of voor een van de onder
hen ressorterende ambten, instellingen
of diensten. Onder het gezagsbereik
van een minister of staatssecretaris val-

len bij voorbeeld ook militaire ambte-
naren, de als regeringscommissarissen
aangestelde personen, medewerkers
van de planbureau’s, medewerkers van
de belastingdienst en leden van het
openbaar ministerie. Deze aanwijzin-
gen gelden voorts ook voor de interim-
manager of de ’ingehuurde’ externe
adviseur die ingevolge een privaatrech-
telijke overeenkomst (detacherings-
overeenkomst, overeenkomst inzake
uitzendarbeid e.d.) in ondergeschikt-
heid voor een minister werkzaam is –
als ware hij een in de desbetreffende
functie benoemde ambtenaar. In voor-
komende gevallen kan het zinvol zijn
om expliciet in de desbetreffende over-
eenkomst zijn gebondenheid aan deze
aanwijzingen op te nemen.

§ 2. Functionele contacten met de
Staten-Generaal en individuele kamer-
leden

Aanwijzing 3
1. Op alle verzoeken vanwege een van
beide kamers der Staten-Generaal om
schriftelijke of mondelinge contacten
met ambtenaren beslist de minister
onder wie zij ressorteren van geval tot
geval.
2. De minister kan het gevraagde con-
tact met ambtenaren weigeren.
3. Indien de minister op het verzoek
ingaat, wijst hij de ambtenaren aan
met wie contact wordt gelegd.
Toelichting: In het algemeen vinden
geen rechtstreekse contacten plaats
tussen de beide kamers der Staten-
Generaal en ambtenaren. De minister
is degene die in het Nederlandse
staatsbestel aan de Staten-Generaal
inlichtingen verstrekt en verantwoor-
ding aflegt over het gevoerde beleid
(vgl. de artikelen 42, tweede lid, en 68
van de Grondwet). Deze aanwijzing
sluit niet uit dat een minister kan
beslissen dat aan een verzoek om
schriftelijke of mondelinge contacten
namens hem direct door een door hem
aan te wijzen ambtenaar zal worden
voldaan. Ten aanzien van het optreden
van een ambtenaar geldt in eventuele
contacten met de Staten-Generaal, dat
waar deze plaatsvinden in het kader
van de functievervulling door de amb-
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tenaar, de betrokkene handelt onder
volledige ministeriële verantwoorde-
lijkheid: de verantwoordelijkheid voor
deze contacten berust bij de minister
onder wie de ambtenaren ressorteren.
Dat brengt mee dat de ambtenaar de
toestemming van de betrokken
bewindspersoon behoeft voor contac-
ten met leden van de Staten-Generaal
in het kader van zijn functievervulling.
Artikel 42 van het Reglement van Orde
van de Tweede Kamer sluit daarbij aan
voor het geval een kamercommissie
ambtenaren wil horen. Deze aanwij-
zing ziet op alle ’vanwege’ de kamers
gedane verzoeken: dus op een verzoek
van de voorzitter van een van beide
kamers of van een voorzitter of griffier
van een kamercommissie, namens die
commissie.

Aanwijzing 4
Contacten tussen de Staten-Generaal
en ambtenaren in persoon verlopen
zoveel mogelijk in aanwezigheid van
de minister.
Toelichting: In beginsel dient de minis-
ter zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij
het contact tussen zijn ambtenaren in
persoon en de Staten-Generaal. Het
spreekt voor zich dat bij de (reguliere)
mondelinge contacten van de minister
met de Staten-Generaal, zoals bij een
algemeen overleg met een kamercom-
missie of een wetgevingsoverleg, de
minister bepaalt welke ambtenaren
hem daarbij zullen ondersteunen.

Aanwijzing 5
De ambtenaren beperken zich in alle
gevallen tijdens het contact met de
Staten-Generaal tot het verstrekken
van de gevraagde inlichtingen van fei-
telijke aard.
Toelichting: Ambtenaren onthouden
zich in het contact met de Staten-
Generaal in beginsel van het uitdragen
van persoonlijke beleidsopvattingen;
zij leggen ook geen verantwoording af
over het gevoerde beleid. Overigens
dienen ambtenaren zich in de contac-
ten met de Staten-Generaal aan hun
wettelijke geheimhoudingsplicht te
houden. In algemene zin kan worden
gewezen op de voor de ambtenaar
geldende verplichting tot geheimhou-
ding van gegevens waarvan hij het ver-
trouwelijke karakter kent of redelijker-
wijs moet vermoeden (zie artikel 2:5
van de Algemene wet bestuursrecht en
artikel 125a, derde lid, van de
Ambtenarenwet). Een en ander laat
onverlet dat in specifieke gevallen

bovendien bijzondere bepalingen gel-
den ten aanzien van de geheimhou-
ding (zie bij voorbeeld artikel 67 van
de Algemene wet inzake rijksbelastin-
gen) of openbaarmaking van gegevens
(zie ook aanwijzing 8 m.b.t. over het
horen in een parlementaire enquête).

Aanwijzing 6
1. Aan een verzoek vanwege de
Staten-Generaal of een kamerlid om
toezending van openbare rapporten
en andere openbare documenten
wordt in beginsel door het desbe-
treffende dienstonderdeel voldaan.
Een verzoek om andere schriftelijke
inlichtingen, waaronder ook een ver-
zoek om een rapport of document dat
naar het oordeel van de betrokken
ambtenaar niet openbaar is, wordt
doorgeleid naar de minister.
2. Een verzoek vanwege de Staten-
Generaal of een kamerlid om het ver-
strekken van bij planbureau’s berus-
tende gegevens, draagt de minister
voor inwilliging over aan het betrok-
ken bureau. Het bureau verstrekt de
informatie met afschrift aan de minis-
ter.
Toelichting: Documenten die op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur
of op grond van andere specifieke wet-
telijke bepalingen inzake openbaar-
heid openbaar zijn, kunnen worden
aangemerkt als openbare documenten
in de zin van deze aanwijzing. In con-
creto zal de betrokken ambtenaar zich
hiervan dienen te vergewissen, bijvoor-
beeld door na te gaan of het desbe-
treffende document reeds eerder door
of vanwege de minister openbaar is
gemaakt. Bij verzoeken om andere
schriftelijke inlichtingen, waaronder
ook een verzoek om een rapport of
document dat naar het oordeel van de
betrokken ambtenaar niet openbaar is,
wordt het verzoek voorgelegd aan de
minister. Immers hier is de relatie rege-
ring – Staten-Generaal aan de orde (en
mogelijk de toepassing van artikel 68
Grondwet). Voor planbureaus geldt
volgens het tweede lid een ruimere
regeling. In beginsel worden de bij het
planbureau berustende gegevens door
het planbureau zelf openbaar
gemaakt.

Aanwijzing 7
1. Op een verzoek van een kamerlid
om schriftelijke of mondelinge contac-
ten met een ambtenaar wordt slechts
ingegaan, indien het verzoek het ver-

strekken van openbare informatie
betreft.
2. Indien het in het eerste lid bedoelde
verzoek een ander doel heeft, wordt
de minister onmiddellijk geïnformeerd.
Aanwijzing 3, tweede en derde lid, is
daarbij van overeenkomstige toepas-
sing.
3. Ambtenaren zelf nemen slechts op
aanwijzing van de betrokken minister
contact op met een kamerlid.
Toelichting: Eerste lid: Het aan kamer-
leden verstrekken van openbare, feite-
lijke informatie door ambtenaren is
niet bezwaarlijk; het is in het belang
van een goede en democratische
bestuursvoering zelfs gewenst dat
kamerleden toegang hebben tot de
door hen gewenste openbare, feitelij-
ke informatie. Afhankelijk van de
omstandigheden van het geval zal het
overigens veelal raadzaam zijn om de
minister over het desbetreffende con-
tact in te lichten, bij voorbeeld omdat
het een signaal is van een voor de
minister relevante politieke ontwikke-
ling. Met een verzoek van een kamer-
lid wordt in deze aanwijzingen overi-
gens ook gedoeld op een namens een
kamerlid gedaan verzoek, bij voor-
beeld gedaan door een fractiemede-
werker of de persoonlijk medewerker
van het kamerlid. Tweede lid: Indien
het betrokken kamerlid (of zijn mede-
werker of een fractiemedewerker) con-
tact zoekt om met de ambtenaar te
spreken over beleidsmatige aangele-
genheden, dient primair de minister
over het toestaan van het gevraagde
contact te beslissen. De minister wordt
in deze gevallen dan ook onmiddellijk
geïnformeerd.
Derde lid: Het initiatief voor het con-
tact met kamerleden dient – behou-
dens aanwijzing van de minister – niet
bij ambtenaren te liggen.

Aanwijzing 8
De aanwijzingen 3 tot en met 7 gelden
niet indien de ambtenaar in het kader
van een parlementaire enquête als
getuige of deskundige is gedagvaard.
Toelichting: Ingevolge de artikelen 20
e.v. van de Wet op de Parlementaire
Enquête dient de ambtenaar ook zon-
der toestemming van de betrokken
minister mee te werken aan het ver-
hoor door de enquêtecommissie. Zie
voor het geval dat de door de enquê-
tecommissie verlangde openbaarma-
king door de ambtenaar in strijd met
het belang van de Staat wordt geacht:
artikel 20, tweede en derde lid, van de
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Wet op de Parlementaire Enquête. De
aanwijzingen 3 tot en met 7 zijn wel
van toepassing op de medewerking
van een ambtenaar aan een parlemen-
tair onderzoek welke niet zijn basis
vindt in de Wet op de Parlementaire
enquête.

Aanwijzing 9
Voor het verlenen van bijstand aan
leden van de Tweede Kamer bij het
formuleren van amendementen of ini-
tiatiefwetsvoorstellen zijn, in afwijking
van de aanwijzingen 3 en 4, de aanwij-
zingen 294, 298, 300, derde lid, van de
Aanwijzingen voor de regelgeving van
toepassing.
Toelichting: De genoemde aanwijzin-
gen voor de regelgeving gaan er van-
uit dat dergelijke juridische en
wetgevingstechnische bijstand in
beginsel zoveel mogelijk wordt ver-
leend. Deze bijstand kan rechtstreeks
aan ambtenaren worden verzocht.
Dezen informeren hun minister. Voor
het verlenen van bijstand bij een initia-
tiefvoorstel behoeft een ambtenaar
volgens genoemde aanwijzingen toe-
stemming van zijn minister. In het
Draaiboek voor de wetgeving wordt
bij genoemde aanwijzingen aangeslo-
ten (zie daarin de punten 69, 131 en
132).

§ 3. Functionele contacten met derden

Aanwijzing 10
De in deze paragraaf opgenomen aan-
wijzingen gelden voor andere functio-
nele contacten dan die met de Staten-
Generaal of met kamerleden.

Aanwijzing 11
1. In de contacten die de ambtenaar in
het kader van zijn functievervulling
heeft met derden, geeft hij zich reken-
schap dat hij als zodanig optreedt
namens of ten behoeve van de minis-
ter.
2. Voor de ambtenaar gelden de in het
algemeen voor werknemers geldende
eisen die met het oog op het goed
functioneren van een werkverband
aan de leden van dat verband moeten
worden gesteld ten opzichte van het
door dat verband gevoerde beleid.
Toelichting: Eerste lid: Ambtenaren
zijn bij de uitoefening van hun functie
altijd werkzaam voor de betrokken
minister. Zij vertegenwoordigen de
minister in contacten met derden; zij
handelen of spreken als zodanig niet
voor zichzelf. De ambtenaar dient zich

van zijn positie als zodanig bewust te
zijn. Tweede lid: Van een ambtenaar
kan worden verlangd dat hij zich in
contacten met derden net zo opstelt
met betrekking tot zijn eigen ministe-
rie of dienstonderdeel als in het alge-
meen mag worden verwacht van een
werknemer ten aanzien van zijn werk-
verband (vgl. ook het begrip ’goed
ambtenaar’ in bij voorbeeld artikel 50,
eerste lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement).

Aanwijzing 12
1. Verzoeken van journalisten om
interviews worden behandeld door de
daarvoor aangewezen ambtenaar dan
wel, in de daarvoor in aanmerking
komende gevallen, door de minister
zelf.
2. Op verzoeken van journalisten om
andere schriftelijke of mondelinge con-
tacten met bepaalde ambtenaren
wordt van geval tot geval beslist door
de minister dan wel door de door de
minister aangewezen ambtenaar.
Toelichting: Voor het verstrekken van
informatie aan derden is de Wet open-
baarheid van bestuur en de daarop
gebaseerde regelingen het wettelijk
kader. Elk ministerie heeft een eigen
voorziening voor het behartigen van
de communicatiefunctie. In de regel
wenden de media zich in eerste instan-
tie tot de afdeling voorlichting van het
ministerie. In alle andere gevallen is
het echter aangewezen de afdeling
voorlichting op de hoogte te stellen
van door de media gedane verzoeken. 

§ 4. Externe contacten van ambtena-
ren en de vrijheid van meningsuiting

Aanwijzing 13
Voor het openbaren van gedachten en
gevoelens gelden voor ambtenaren de
beperkingen die zijn neergelegd in
artikel 125a, eerste en derde lid,
Ambtenarenwet, dan wel artikel 12a,
eerste en derde lid, van de Militaire
Ambtenarenwet 1931.
Toelichting: Artikel 125a, eerste lid,
van de Ambtenarenwet bepaalt voor
wat betreft de vrijheid van meningsui-
ting dat de ambtenaar zich dient te
onthouden van het openbaren van
gedachten of gevoelens, indien door
de uitoefening van dit recht ’de goede
vervulling van zijn functie of de goede
functionering van de openbare dienst,
voor zover deze in verband staat met
zijn functievervulling, niet in redelijk-
heid zou zijn verzekerd’. Deze norm

geldt voor de openbaring van persoon-
lijke opvattingen van de ambtenaar.
Uitlatingen die de ambtenaar overeen-
komstig de opdracht van diens
bevoegd gezag doet, vallen niet onder
deze norm. Het zal niet altijd duidelijk
zijn of de ambtenaar zijn uitlatingen
heeft gedaan binnen diens functiever-
vulling, dan wel daarbuiten. Indien de
ambtenaar hierover zelf onduidelijk-
heid laat bestaan, kan dit een factor
zijn die meeweegt bij de beoordeling
of de norm is overschreden (zie ook
aanwijzing 15 en de toelichting daar-
bij). Artikel 125a, derde lid, van de
Ambtenarenwet luidt: ’De ambtenaar
is verplicht tot geheimhouding van
hetgeen hem in verband met zijn func-
tie ter kennis is gekomen, voor zover
die verplichting uit de aard der zaak
volgt.’ Voor militaire ambtenaren geldt
artikel 12a van de Militaire
Ambtenarenwet 1931, welk artikel
overeenkomstig artikel 125a van de
Ambtenarenwet is geformuleerd. De
ambtenaar die deze wettelijke normen
overtreedt, maakt zich schuldig aan
plichtsverzuim. Het moge duidelijk zijn
dat deze aanwijzing alleen van toepas-
sing is op personen voor wie artikel
125a van de Ambtenarenwet of artikel
12a van de Militaire Ambtenarenwet
1931 geldt (zie hiervoor de artikelen 2
en 134 van de Ambtenarenwet en arti-
kel 1 van de Militaire Ambtenarenwet
1931).
Ten aanzien van de interimmanagers
of uitzendkrachten die op detacher-
ingsovereenkomst of overeenkomst
inzake uitzendarbeid werkzaam zijn, is
deze bepaling derhalve niet recht-
streeks van toepassing. In voorkomen-
de gevallen dient de daarin neergeleg-
de norm evenwel ook voor deze
personen naar analogie te gelden. Om
dit te waarborgen is het aan te beve-
len hiertoe een verzoek te doen aan
het betreffende bureau. Het tweede
lid van artikel 125a van de
Ambtenarenwet en van artikel 12a
Militaire Ambtenarenwet betreft het
lidmaatschap van een politieke groe-
pering, waarvan de aanduiding is inge-
schreven overeenkomstig de Kieswet,
of een vakvereniging. Ten aanzien van
het lidmaatschap daarvan kunnen de
ambtenaar geen beperkingen worden
opgelegd.

Aanwijzing 14
In voorkomende gevallen toetst het
bevoegd gezag achteraf of door de
uitlatingen van de ambtenaar diens
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functievervulling of de goede functio-
nering van de openbare dienst, voor-
zover deze in verband staan met diens
functievervulling, niet meer in redelijk-
heid zal zijn verzekerd.
Toelichting: De normen, neergelegd in
artikel 125a, eerste lid,
Ambtenarenwet en in artikel 12a, eer-
ste lid, Militaire Ambtenarenwet, rich-
ten zich tot de ambtenaar. Artikel 7
van de Grondwet verbiedt te allen
tijde preventieve toetsing van een
uiting. Het gaat derhalve steeds om
toetsing achteraf van reeds gedane
uitingen. Dit neemt niet weg dat de
ambtenaar zelf, zo hij daartoe behoef-
te voelt, voorgenomen uitingen aan
zijn bevoegd gezag kan voorleggen.
Het bevoegd gezag is verantwoordelijk
voor de handhaving van de normen. 

Aanwijzing 15
Factoren die een rol kunnen spelen bij
de beoordeling door het bevoegd
gezag of de normen, neergelegd in
artikel 125a, eerste lid,
Ambtenarenwet en artikel 12a, eerste
lid, Militaire Ambtenarenwet, zijn
overschreden, zijn:
a) de afstand tussen de functie van de
betrokken ambtenaar en het beleids-
terrein waarover de uitlatingen zijn
gedaan;
b) de politieke gevoeligheid van de
materie;
c) het tijdstip waarop de uitspraken
worden gedaan;
d) de wijze waarop de uitspraken zijn
gedaan;
e) de voorzienbaarheid van de schade-
lijkheid ten tijde van de uitspraken;
f) de ernst en de duur van de door de
uitspraken ontstane problemen voor
de dienstvervulling van de betrokken
ambtenaar of het functioneren van de
openbare dienst, voor zover deze in
verband staat met diens dienstvervul-
ling.
Toelichting: Of de normen van 125a,
eerste lid, Ambtenarenwet en artikel
12a, eerste lid, Militaire
Ambtenarenwet zijn overschreden,
dient te worden beoordeeld aan de
hand van verschillende factoren, die in
samenhang met elkaar tot die conclu-
sie kunnen leiden. De onder a tot en
met f genoemde factoren kunnen bij
die beoordeling als leidraad worden
gehanteerd. Voor wat betreft de onder
a) genoemde factor geldt dat hoe ver-
der het beleidsterrein van de ambte-
naar verwijderd ligt van het beleidster-
rein waarover hij zich heeft uitgelaten,

hoe minder snel kan worden aangeno-
men dat voornoemde normen zijn
overschreden. Indien de ambtenaar
onder de verantwoordelijkheid van de
minister valt en diens beleid aanvalt,
maar met het desbetreffende beleid-
sterrein in zijn hoedanigheid van amb-
tenaar geen enkele bemoeienis heeft,
geldt voor wat zijn recht op vrijheid
van meningsuiting betreft geen andere
beperking dan die voor iedere andere
burger geldt. Naarmate het terrein van
de betrokken ambtenaar dichter bij
het terrein ligt, waarover hij zich uit-
laat, kan de maatschappelijke impact
van die uitspraken groter zijn en zal hij
daarmee zijn eigen functioneren of de
goede functionering van de openbare
dienst kunnen schaden. De factor,
genoemd onder d, betreft onder ande-
re de bewoordingen waarin de uiting
is gedaan, het middel waarmee de uit-
lating is gedaan, of in hoeverre de
betrokken ambtenaar duidelijk heeft
gemaakt in welke hoedanigheid hij de
uitingen heeft gedaan (zie ook de toe-
lichting bij aanwijzing 13). De onder f)
genoemde factor brengt met zich dat
niet elke belemmering of elke compli-
catie met betrekking tot de goede
functionering leidt tot overtreding van
de norm. De belemmering of complica-
tie van de goede functionering moet
naar objectieve maatstaven gemeten
een zekere ernst en bestendigheid
hebben: de problemen met betrekking
tot de functievervulling en de functio-
nering van de openbare dienst moeten
uit de gedragingen van de betrokkene
zelf voortvloeien; zij mogen niet pri-
mair te wijten zijn aan eventuele sub-
jectieve negatieve reacties van derden. 

Aanwijzing 16
Het bevoegd gezag toetst in voorko-
mende gevallen of de ambtenaar zijn
geheimhoudingsplicht niet heeft
geschonden.
Toelichting: Wanneer geheimhouding
uit de aard der zaak volgt, valt niet in
algemene termen aan te geven. Dit zal
van geval tot geval dienen te worden
bezien. Gewezen zij op de samenhang
met de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) in die zin dat voor hetgeen op
grond van de Wob openbaar is uiter-
aard geen geheimhoudingsplicht
geldt. Ten aanzien van de interimma-
nager die op detacheringsovereen-
komst of overeenkomst inzake uit-
zendarbeid werkzaam is, geldt artikel
2:5 Algemene wet bestuursrecht. Deze
bepaling legt een geheimhoudings-

plicht op aan een ieder die betrokken
is bij de uitvoering van de taak van een
bestuursorgaan. In artikel 272 van het
Wetboek van Strafrecht is het opzette-
lijk schenden van een geheimhoudings-
plicht strafbaar gesteld.

§ 5. Disciplinaire maatregelen

Aanwijzing 17
Het bevoegd gezag kan de nodige dis-
ciplinaire maatregelen nemen. Daarbij
wordt gelet op de ernst van de normo-
vertreding en de persoon van de
dader. Alvorens daartoe over te gaan,
wint het bevoegd gezag het advies in
van de Adviescommissie Grondrechten
en functie-uitoefening Ambtenaren.
Toelichting: Op grond van de artikelen
80 en 81 van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, artikelen
99 en 100 van het Burgerlijk ambtena-
renreglement defensie, dan wel artikel
91 van het Reglement Dienst
Buitenlandse Zaken kan het bevoegd
gezag de ambtenaar die de normen
van 125a Ambtenarenwet heeft over-
treden een disciplinaire maatregel
opleggen. Hij doet dit niet dan nadat
hij daarover het advies heeft ingewon-
nen van de Adviescommissie grond-
rechten en functie-uitoefening ambte-
naren (zie artikel 82a van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement,
artikel 102 van het Burgerlijk ambtena-
renreglement defensie dan wel artikel
91 van het Reglement Dienst
Buitenlandse Zaken). Voor militaire
ambtenaren zij verwezen naar de spe-
cifieke, voor militairen geldende wet-
telijke bepalingen.

Toelichting

1. Algemeen
Bij besluit van de Minister-President
van 14 juli 1980, nr. 299015, (Stcrt. 171)
zijn vastgesteld de Aanwijzingen inza-
ke contacten tussen Kamercommissies
en ambtenaren en tussen
Kamercommissies en regeringsadvies-
colleges. Het is noodzakelijk die aan-
wijzingen voor zover zij betrekking
hebben op de relatie tussen de Staten-
Generaal en adviescolleges, te laten
vervallen.

De op adviescolleges betrekking heb-
bende aanwijzingen zijn: deel A (inlei-
ding), punt 1.1, tweede alinea, punt
1.2 en deel D (bevattende de punten
4.1 tot en met 4.5).

Door de inwerkingtreding van de
Kaderwet adviescolleges met ingang
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van 1 januari 1997 zijn de genoemde
aanwijzingen voor zover zij betrekking
hebben op de relatie tussen de Staten-
Generaal en adviescolleges immers in
strijd met die wet: de Kaderwet advies-
colleges geeft aan de beide kamers de
bevoegdheid rechtstreeks advies te
vragen, terwijl de genoemde aanwij-
zingen uitgaan van tussenkomst van
de betrokken minister.

Het vorenstaande brengt mee dat de
regering niet meer bevoegd is voor-
schriften (aanwijzingen) te geven voor
de contacten tussen die adviescolleges
en de Staten-Generaal.

De beide kamers der Staten-Generaal
zullen overigens naar verwachting hun
reglementen van orde voor zover
nodig afstemmen op de Kaderwet
adviescolleges (zie kamerstukken I
1996/97, nr. 23 en kamerstukken II
1995/96, 24 888, nr. 1).

De resterende aanwijzingen die zijn
opgenomen in de Aanwijzingen inzake
contacten tussen Kamercommissies en
ambtenaren en tussen Kamercommis-
sies en regeringsadviescolleges, heb-
ben betrekking op de relatie tussen de
Staten-Generaal en ambtenaren (deel
B) en tussen de Staten-Generaal en
enkele planbureau’s (deel C). Die aan-
wijzingen zijn verouderd. De verwijzin-
gen naar de Grondwet, het Reglement
van Orde van de Tweede Kamer en de
Wet openbaarheid van bestuur zijn
achterhaald door de algehele grond-
wetsherziening van 1983, door wijzi-
gingen in genoemd reglement en in
genoemde wet.
Voorts zijn inmiddels bijzondere
gedragsregels tot stand gebracht over
de contacten tussen kamerleden en
ambtenaren bij de voorbereiding van
initiatiefvoorstellen van wet en bij de
voorbereiding van amendementen. Zie
hiervoor: de aanwijzingen 294, 298 en
300 van de Aanwijzingen voor de
regelgeving en de punten 69, 131 en
132 in het Draaiboek voor de wetge-
ving. Het Reglement van Orde van de
Tweede Kamer geeft daarnaast inmid-
dels in artikel 42 een regeling inzake
mondeling overleg met ambtenaren.

Gelet op het vorenstaande behoeven
de aanwijzingen die betrekking heb-
ben op contacten met ambtenaren een
algemene aanpassing. Om die reden
worden inzake die contacten de oude
aanwijzingen ingetrokken en worden
nieuwe aanwijzingen vastgesteld.
Daarbij is tevens meer in algemene zin
aandacht geschonken aan de contac-
ten tussen ambtenaren en derden,

waarbij tevens aandacht wordt
geschonken aan de vrijheid van
meningsuiting van rijksambtenaren. De
Aanwijzing inzake ambtelijk optreden
(extern) die ook aan dit onderwerp
aandacht schenkt (zie Stcrt. 1972, 152),
is inmiddels achterhaald door artikel
125a Ambtenarenwet en artikel 12a
van de Militaire Ambtenarenwet 1931.
Gebleken is bovendien dat de in die
bepalingen neergelegde norm in de
praktijk vragen oproept.

Het is derhalve wenselijk met het
oog op een goede toepassingspraktijk
daarvoor aanwijzingen te geven.
Daarom wordt de (verouderde)
Aanwijzing inzake ambtelijk optreden
(extern) ingetrokken en wordt de in de
genoemde wetsbepalingen neergeleg-
de norm nader verklaard in de nieuwe
aanwijzingen.

2. Opzet en strekking van de nieuwe
aanwijzingen
Deze nieuwe aanwijzingen inzake
externe contacten van ambtenaren
beogen in de eerste plaats meer duide-
lijkheid te scheppen ten aanzien van
de te volgen gedragslijn bij functionele
contacten tussen ambtenaren en der-
den.

Ook beogen de nieuwe aanwijzingen
meer duidelijkheid te scheppen over
de gelding van het grondrecht op vrije
meningsuiting bij het optreden van
ambtenaren buiten zijn functie (al dan
niet als privé-persoon). De nieuwe aan-
wijzingen beogen op dit punt door het
geven van meer duidelijkheid de vrije
meningsuiting door ambtenaren te
bevorderen. In een democratische
rechtsstaat is het van belang dat amb-
tenaren zich niet onnodig belemmerd
voelen om hun mening te geven over
onderwerpen die het overheidsbeleid
betreffen.

Omdat in de praktijk de meeste vra-
gen zich voordoen bij contacten tussen
(leden van) de Staten-Generaal en
ambtenaren, wordt in de nieuwe aan-
wijzingen op die contacten het meest
uitvoerig ingegaan.

3. Inhoud van de nieuwe aanwijzingen
Als uitgangspunt van de aanwijzingen
is de uit de ministeriële verantwoorde-
lijkheid voortvloeiende hoofdregel dat
bij contacten met de Staten-Generaal
de minister in eerste instantie zelf de
wenselijkheid van die contacten moet
kunnen beoordelen.

In de nieuwe aanwijzingen wordt
voorts ingegaan op contacten met de

media en met anderen, zoals bij voor-
beeld (particuliere) belangenorganisa-
ties. Ook bij die contacten kunnen de
ministeriële verantwoordelijkheid of
het functioneren van de ambtenaar
zelf of de organisatie waar hij werk-
zaam is, in het geding zijn.

Tenslotte wordt in de aanwijzingen
ingegaan op de vrijheid van menings-
uiting van de ambtenaar. Aangezien
de daarvoor geldende norm, zoals
neergelegd in artikel 125a van de
Ambtenarenwet, door de mate van
abstractie van die norm in de toepas-
singspraktijk vragen blijkt op te roe-
pen, bevatten de aanwijzingen voor de
ambtenaar en zijn bevoegd gezag een
richtsnoer voor de praktijk.

Het spreekt voor zich dat de nieuwe
aanwijzingen geen verandering bren-
gen in de bestaande staatsrechtelijke
verhoudingen tussen regering en
Staten-Generaal. Ook doen de aanwij-
zingen op geen enkele wijze af aan
het verdragsrechtelijk en (grond)wet-
telijk gewaarborgde grondrecht op
vrije meningsuiting van de ambtenaar.

4. Invoering van de nieuwe aanwijzin-
gen
Deze aanwijzingen zijn ter kennis
gebracht van de leden van de Raad
voor het overheidspersoneelsbeleid.

Aan de nieuwe Aanwijzingen inzake
externe contacten van rijksambtenaren
zal algemene bekendheid worden
gegeven binnen de ministeries en de
daaronder ressorterende diensten en
instellingen. Deze aanwijzingen zullen
voorts ter kennis worden gebracht van
de beide kamers der Staten-Generaal.

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
W. Kok.

Uit: Staatscourant 1998, nr. 104 / pag. 8 5


