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16 032 Wijziging van enige wettelijke bepalingen betreffende 
leden van het Koninklijk Huis 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot wij-
ziging van enige wettelijke bepalingen betreffende leden van het Koninklijk 
Huis. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 1 februari 1980 Juliana 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede in verband met 

de regeling bij de wet, wie lid is van het Koninklijk Huis, wenselijk is een aan-
tal bepalingen in enige wetboeken en wetten te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

Artikel 4, onder 1°, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
wordt gelezen: 

1°. Ten aanzien van: 
a. de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning, hun echtgeno-

ten, en de Regent; 
b. de Staat 
aan de persoon of in het parket van de procureur-generaal bij de Hoge 

Raad; 
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ARTIKEL» 

In het Wetboek van Strafrecht worden de volgende wi jz igingen aange-
bracht: 

a. In artikel 108, eerste l id , word t in plaats van : 
«De aanslag op het leven of de vr i jheid van de niet-regeerende Koningin, 

van den t roonopvolger of van een lid van het koninkli jk huis,» gelezen: 
De aanslag op het leven of de vr i jheid van de echtgenoot van de Koning, 

van de vermoedel i jke opvolger van de Koning, of van diens echtgenoot,. 
b. In artikel 109 word t in plaats van : 
«Elke feiteli jke aanranding van den persoon des Konings of der Koningin, 

die niet valt in eene zwaardere strafbepaling,» gelezen: 
Elke feiteli jke aanranding van de persoon van de Koning, die niet valt in 

een zwaardere strafbepaling,. 
c. In artikel 110 word t in plaats van : 
«Elke feiteli jke aanranding van den persoon van den t roonopvolger , van 

een lid van het koninkli jk huis, of van den Regent, die niet valt in eene zwaar-
dere strafbepaling,» gelezen: 

Elke feiteli jke aanranding van de persoon van de echtgenoot van de Ko-
ning, van de vermoedel i jke opvolger van de Koning, van diens echtgenoot, 
of van de Regent, die niet valt in een zwaardere strafbepaling,. 

d. In artikel 111 word t in plaats van : 
«Opzettelijke beleediging den Koning of der Koningin aangedaan,» gele-

zen: 
Opzetteli jke belediging van de Koning,. 
e. In artikel 112 wordt in plaats van : 
«Opzettelijke beleediging den t roonopvolger , een lid van het koninkli jk 

huis of den Regent aangedaan,» gelezen: 
Opzetteli jke belediging van de echtgenoot van de Koning, van de vermoe-

delijke opvolger van de Koning, van diens echtgenoot, of van de Regent,. 
f. In artikel 113, eerste l id, word t : 
1. telkens in plaats van «beleediging» gelezen: belediging; 
2. in plaats van «eene» gelezen: een; 
3. in plaats van «den Koning, de Koningin, den t roonopvolger , een lid van 

het koninkli jk huis of den Regent,» gelezen: de Koning, de echtgenoot van 
de Koning, de vermoedel i jke opvolger van de Koning, diens echtgenoot, of 
de Regent,; 

4. in plaats van «zoodanige» gelezen: zodanige. 

ARTIKEL III 

In het Wetboek van Strafvordering worden de volgende wi jz ig ingen aan-
gebracht: 

a. Art ikel 226, eerste l id, word t gelezen: 
Tenzij zij bij Koninkli jk besluit tot het af leggen van getuigenis zijn gemach-

t igd , worden niet als getuigen gehoord de Koning, de vermoedel i jke opvol -
ger van de Koning, hun echtgenoten, en de Regent. 

b. Art ikel 294 wordt gelezen: 
Artikel 226 is van toepassing met betrekking tot het horen als getuige van 

de daar genoemde personen. 

ARTIKEL IV 

Artikel 2 van de Wet op de Raad van State (Stb. 1976, nr. 232) word t gele-
zen: 

1. De vermoedel i jke opvolger van de Koning heeft, nadat zijn achtt iende 
jaar is vervuld, van rechtswege zitting in de Raad. 

2. Wi j kunnen ook andere leden van het Koninkl i jk Huis wanneer zij meer-
derjarig zijn zitt ing in de Raad verlenen. 

3. De leden van het Koninklijk Huis, die zitt ing in de Raad hebben, kunnen 
aan de beraadslagingen deelnemen, doch onthouden zich van s temmen. 
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ARTIKEL V 

Artikel 51 van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 1869, nr. 65) wordt gelezen: 
Deze wet is niet van toepassing op de lijkbezorging van de leden van het 

Koninklijk Huis. Onze Ministervan Binnenlandse Zaken kan ten aanzien van 
andere bloed- en aanverwanten van de Koning ontheffing verlenen van be-
palingen van deze wet. 

ARTIKEL VI 

In de Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren (Stb. 1954, nr. 575) 
vervallen de artikelen 2, 41 en 83. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

De Minister van Justitie, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

De Staatssecretaris van Defensie, 
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