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I. Inleiding 

Het hierte bespreken wetsontwerp houdt verband met het op 20 juli 1979 
ingediende ontwerp van wet tot regeling van het lidmaatschap van het Ko-
ninklijk Huis (Wet lidmaatschap Koninklijk Huis)1. Zoals in onderdeel 3 van 
de memorie van toelichting op dat ontwerp is gesteld, komen in een aantal 
wettelijke regelingen bepalingen voor die in het bijzonder betrekking heb-
ben op leden van het Koninklijk Huis. Uiteengezet is voorts dat er in begin-
sel geen aanleiding bestaat leden van het Koninklijk Huis anders te behande-
len dan andere burgers. Slechts indien daarvoor in verband met het functio-
neren van het koningschap nog een bijzondere aanleiding is, kan er 
reden zijn tot speciale regelingen voor leden van het Koninklijk Huis. In tal 
van gevallen bestaat deze aanleiding niet meer of nog slechts voor een zeer 
beperkte kring van leden van het Koninklijk Huis, aldus genoemde memorie 
van toelichting. 

Het onderhavige wetsontwerp bevat een uitwerking van de aangehaalde 
gedachten, voor zover het gaat om wijziging van wetten in formele zin waar-
in bepalingen voorkomen waarin het lidmaatschap van het Koninklijk Huis 
een rol speelt. Aan het ontwerp ligt in de eerste plaats ten grondslag een on-
derzoek om welke regelingen het gaat. Voorts is nagegaan of aan de bedoel-
de bepalingen thans nog behoefte bestaat, hetzij in het algemeen be-
schouwd, hetzij aan de hand van de vraag, of de uitzondering die in die be-
palingen gemaakt is voor leden van het Koninklijk Huis nog zinvol is. Voor 
zover bleek dat er nog behoefte bestond aan een bijzondere bepaling, werd 
onderzocht of zij voor al degenen, die ingevolge de nieuwe wet lid van het 
Koninklijk Huis zullen zijn, zou moeten gelden of slechts voor een beperkte 
groep van hen. 

Bij het genoemde onderzoek waren van belang de aard van de bepaling, 
de kring van leden van het Koninklijk Huis zoals die thans is voorgestel, als-
mede het criterium dat aan het stellen van juist deze kring ten grondslag 
heeft gelegen. De aard van de bepalingen zal hierna bij de afzonderlijke be-
spreking daarvan aan de orde komen. Over de kring van leden en het criteri-
um waarop deze berust zij in eerste instantie verwezen naar het ontwerp van 
de Wet lidmaatschap Koninklijk Huis en de toelichting daarop. Hier wordt 

' Kamerstukken il 1978/1979,15673. volstaan met een korte samenvatting. 
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Volgens dat wetsvoorstel zijn naast de Koning leden van het Koninkli jk 
Huis zij die krachtens de Grondwet de Koning kunnen opvo lgen, de Koning 
die afstand heeft gedaan van de Kroon, alsmede zij die met deze leden zijn 
gehuwd (artikelen 1 en 3). 

Het l idmaatschap eindigt bij het aangaan van een huwel i jk zonder toe-
s temming bij de wet, bij het verl ies van de Nederlandse nationali teit en door 
bij Koninkli jk besluit ver leend ontslag. 

Het cr i ter ium dat aan deze kring ten grondslag l igt is bli jkens onderdeel 3 
van de memor ie van toel icht ing op het ontwerp het feit dat potentiële t roon-
opvolgers in enigerlei mate zijn betrokken bij de ui toefening van de Konink-
lijke funct ie, al was het slechts doordat zij de Koning kunnen opvolgen. Ge-
zien de nauwe band van het huwel i jk zi jn, aldus de toel icht ing, tevens de 
echtgenoten van de genoemde leden zelf l id. 

II. Bepalingen in wetboeken en andere wetten, waarin aan het lidmaat-
schap van het Koninklijk Huis rechtsgevolgen worden verbonden 

De volgende formeel-wettel i jke bepalingen die rechtsgevolgen aan de 
hoedanigheid van l id van het Koninkli jk Huis verb inden zijn in het kader van 
het onderhavige wetsontwerp bezien: 

a. Wetboek van Burgerl i jke Rechtsvordering, artikel 4; 
1°. dagvaardingen en alle andere exploiten worden ten aanzien van leden 

van het Koninkli jk Huis gedaan aan de persoon of in het parket van de procu-
reur-generaal bij de Hoge Raad. 

b. Wetboek van Strafrecht, artikelen 108,110,112,113(114) : misdr i jven 
tegen de Koninkli jke waard igheid . 

c. Wetboek van Strafvorder ing, artikelen 226 en 294: macht ig ing bij Ko-
ninkli jk besluit tot af leggen van getuigenis door leden van het Koninkli jk 
Huis respectievelijk bij het gerechteli jk vooronderzoek en ter terechtzit t ing. 

d. Wet op de Raad van State, artikel 2, leden 2 en 3: zitt ing in en s temming 
door prinsen en prinsessen van het Koninklijk Huis in de Raad van State. 

e. Wet op de l i jkbezorging, artikel 5 1 : wet niet van toepassing op het stof-
feli jk overschot van leden van het Koninkli jk Huis. 

f. Postwet 1954, artikel 6, lid 1 : geen vergoeding voor vervoer van stukken 
verschuldigd door leden van het Koninkli jk Huis. 

g. Wet van 27 april 1903 (Stb. 112) op de Kri jgstucht, artikel 53: mogeli jk-
heid van gehele of gedeelteli jke vri jstel l ing van opgelegde kri jgstuchteli jke 
straffen bij gelegenheid van verjaardagen van het Hoofd van de Staat of van 
leden van het Koninkli jk Huis. 

h. Wetboek van Mil i tair Strafrecht, artikel 47: beschimping van het wapen 
van Nederland, van de Koning, van een lid van het Koninkl i jk Huis, enz. 

i. Wet bevordering en ontslag beroepsoff icieren (Stb. 1954, 575), artikelen 
2,41 en 83: afwi jking van de bepalingen van die wet ten behoeve van leden 
van het Koninkli jk Huis die in actieve dienst zijn alsmede de bevordering van 
leden van het Koninkli jk Huis die niet in actieve dienst zi jn. 

Met betrekking tot een aantal wettel i jke bepal ingen uit deze lijst kunnen 
aanstonds enige opmerk ingen worden gemaakt. 

Artikel 6, eerste l id, van de Postwet 1954 is verval len ingevolge artikel II 
van de Wet van 10 december 1970 (Stb. 573) houdende herziening van het f i -
nancieel statuut voor het Koninkli jk Huis. 

Voorts zullen artikel 53 van de Wet op de Kri jgstucht en de bepal ing in art i-
kel 147 van het Wetboek van Mil i tair Strafrecht bij de algehele herziening 
van het mil i taire straf- en tuchtrecht, aangekondigd in de Nota inzake de her-
ziening van het mil i tair tuchtrecht, komen te verval len omdat deze bepal in-
gen thans niet langer als zinvol worden beschouwd2 . Aangezien deze 
schrapping deel uitmaakt van de algehele herziening van het mil i taire recht, 
die bij Rijkswet zal dienen te geschieden, is het wensel i jk haar niet op te ne-
men in dit ontwerp. Omdat de bepalingen verdwi jnen, is ook een nader on-
derzoek in verband met het l idmaatschap van het Koninkl i jk Huis overbodig. 

De bepal ingen, genoemd onder a t /m e en onder i, zullen bij de artikelsge-
wijze toel icht ing afzonderli jk aan de orde komen. 

2 De nota is behandeld door de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, stuk nr. 11 689, Hand. 
Tweede Kamer, zitting 1974-1975. blzz. 
4955-4971 en 4978-4989. 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980, 16032, nrs. 1-3 6 



III. Artikelsgewijze toelichting 

Artikel I. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

Artikel 4, aanhef en onder 1° van dat wetboek luiden als volgt: 
«De dagvaarding en alle andere exploiten zullen gedaan worden op de 

wijze als volgt: 
1°. Ten aanzien van den Koning, de leden van het Koninklijk huis en den 

Staat, aan den persoon, of in het parket van den procureur-generaal bij den 
hoogen raad». 

De ratio van de bepaling is dat civiele procedures tegen de Koning en an-
dere leden van het Koninklijk Huis het staatsbelang kunnen raken. Daarom 
worden in het artikel deze personen in één adem met de Staat genoemd. De 
bedoeling van de regeling is dat de procureur-generaal de Regering op de 
hoogte kan stellen. 

Ook naar huidig inzicht is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat civiele pro-
cedures tegen bepaalde leden van het Koninklijk Huis het staatsbelang kun-
nen raken. De grondslag voor een aparte regeling is dus niet geheel wegge-
vallen. 

Wel dient te worden gesteld dat de kring van personen voor wie de rege-
ling zinvol is aanzienlijk kleiner is dan de kring van hen die ingevolge het in-
gediende wetsvoorstel lid van het Koninklijk Huis zullen zijn. Zoals in onder-
deel I van deze memorie werd vermeld, is het criterium voor laatstbedoelde 
kring het feit dat potentiële troonopvolgers in enigerlei mate zijn betrokken 
bij de uitoefening van de Koninklijke functie. Dit behoeft echter niet mee te 
brengen dat civiele procedures, die tegen hen worden gevoerd, het staats-
belang kunnen raken. 

In het algemeen zal bij deze processen het belang van de Staat niet in het 
geding zijn. Anders is dit slechts wanneer het gaat om procedures, welke zijn 
gericht tegen die leden van het Koninklijk Huis, van wie bij voorbaat mag 
worden aangenomen, dat ten gevolge van hun positie hun optreden in het 
openbaar het staatsbelang raakt. Dit geldt in ieder geval voor de drager van 
de Kroon, en - afgeleid wegens de nauwe relatie en de civiel-rechtelijke ge-
volgen van het huwelijk - voor diens echtgenoot. Het geldt echter tevens 
voor de vermoedelijke opvolger van de Koning (en dus, wederom afgeleid, 
voor diens echtgenoot) om de volgende redenen. In de eerste plaats is de 
vermoedelijke opvolger veel meer dan de andere potentiële opvolgers be-
trokken bij de uitoefening van de Koninklijke functie; er is geen gradueel 
maar een principieel verschil tussen diens positie en die van de overigen. Bij 
de beschouwing van artikel 4 Rv. komt daar nog het volgende bij. De vermoe-
delijke opvolger is slechts één hartslag van het koningschap verwijderd; op 
elk moment kan hij of zij van rechtswege en onmiddellijk de drager van de 
Kroon worden. Civiele gedingen plegen geruime tijd in beslag te nemen; het 
is daarom niet denkbeeldig dat, indien een civiel proces tegen de vermoede-
lijke opvolger is aangespannen, dit nog voortduurt op het moment dat de 
troonopvolging plaatsvindt. De ratio van artikel 4 Rv. is te waarborgen dat 
de Regering via de procureur-generaal bij de Hoge Raad vanaf het begin van 
het proces op zijn minst het oog op de zaak kan houden. Indien de werking 
van het artikel zich niet zou uitstrekken tot vorderingen, uitgebracht tegen de 
vermoedelijke opvolger, zou in het besproken geval van troonopvolging de 
Regering pas in de loop van het geding bij het voeren daarvan betrokken ra-
ken, o f - onverhoopt maar niet onmogelijk" pas dan op de hoogte raken van 
dat geding. Dit moet voorkomen worden, en daarom is het geraden om arti-
kel 4 te laten slaan op de Koning en echtgenoot, benevens de vermoedelijke 
opvolger van de Koning en diens echtgenoot. Zoals in de toelichting op arti-
kel 1 van het wetsontwerp lidmaatschap Koninklijk Huis is gesteld, sluit het 
begrip opvolger van de Koning mede in degene die ingevolge artikel 18 van 
de Grondwet tot opvolger is benoemd. 
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Ten slotte is het wenselijk dat thans ook de Regent in artikel 4 wordt ge-
noemd. Diens positie vertoont in zoveel opzichten gelijkenis met die van de 
Koning, dat ook met betrekking tot civiele gedingen een zelfde regeling op 
haar plaats is. Anders zien wij dit met betrekking tot de echtgenoot van de 
Regent. Gezien met name het tijdelijke karakter van het regentschap kan niet 
bij voorbaat gesteld worden dat de positie van de echtgenoot van de Regent 
een zodanige gelijkenis vertoont met die van de echtgenoot van de Koning, 
dat voor de eerstgenoemde een zelfde regeling moet worden getroffen. Om 
deze reden zijn in artikel 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
alsook in de bepalingen, voorgesteld in de artikelen II en III, geen bijzondere 
voorzieningen getroffen voor de echtgenoot van de Regent. 

Aldus is de kring van degenen, op wie het herziene artikel betrekking zal 
hebben, beperkt tot ten hoogste vijf personen. 

Artikel II. Wetboek van Strafrecht 

Aan het lidmaatschap van het Koninklijk Huis verbindt het Wetboek van 
Strafrecht gevolgen in de tweede titel van boek II, die als opschrift heeft: 
Misdrijven tegen de Koninklijke waardigheid. De titel bestaat uit de artikelen 
108 t/m 114, die betreffen de aanslag op het leven of de vrijheid (artikel 108), 
de feitelijke aanranding (artikelen 109 en 110), de opzettelijke belediging (ar-
tikelen 111 en 112) en de verspreiding etc. van een geschrift of afbeelding, 
waarin een belediging voorkomt (artikel 113). In al deze bepalingen worden 
hogere straf maxima dan de normale gesteld, indien het misdrijf is gericht te-
gen onder andere een lid van het Koninklijk Huis. Voorts is bij de beledi-
gingsdelicten in die titel van belang dat deze in tegenstelling tot de normale 
gevallen ook zonder klachten vervolgbaar zijn. Artikel 114 ten slotte betreft 
de oplegging van de bijkomende straf van ontzetting uit bepaalde rechten. 

De ratio van de aparte strafbaarstelling van deze misdrijven komt in het 
opschrift van de titel tot uiting, en blijkens verschillende passages van de 
memorie van toelichting op het wetboek is het essentiële kenmerk de relatie 
tot de Koning. Thans kan men de zin van de strafbepalingen zien in de be-
trokkenheid van degenen, tegen wie het misdrijf is begaan, bij de uitoefe-
ning van de Koninklijke functie. In deze visie op de bepalingen is er grond 
om de speciale strafbaarstelling te handhaven. Het is mede in het belang 
van de Staat, dat zij die de Koninklijke functie vervullen of er in het bijzonder 
aan deelnemen, en daardoor in het bijzonder kwetsbaar zijn, op een grotere 
mate van bescherming - ook door middel van het strafrecht - kunnen reke-
nen. 

Het bovenstaande argument geldt voor alle genoemde bepalingen. Wat 
de belediging betreft, komt daar nog bij de wenselijkheid om dat misdrijf te 
kunnen vervolgen zonder dat een klacht is ingediend. De genoemde perso-
nen zouden, indien deze regeling zou ontbreken, een klacht moeten indienen 
om vervolging mogelijk te maken. De kwetsbare positie van die personen 
vormt hiervoor een hinderpaal. Juist gezien hun positie zullen zij er niet 
spoedig toe overgaan een klacht in te dienen, hetgeen belediging van die 
personen in feite straffeloos zou maken. Daarom is de mogelijkheid van 
ambtshalve vervolging, die in de titel mogelijk wordt gemaakt, ter bescher-
ming van hun persoon en in het staatsbelang gewenst. 

De conclusie uit het bovenstaande is dat ook thans nog grond is voor het 
bestaan van de bijzondere bepalingen. De vraag die dan wel vervolgens 
dient te worden beantwoord is welke kring van personen nu nog onder de 
werking van die bepalingen dient te worden gebracht. * 

Alleen voor een kleine kring van personen, die zeer nauw zijn betrokken bij 
de uitoefening van de Koninklijke functie, geldt naar huidig inzicht nog de 
wenselijkheid dat zij de bijzondere bescherming van de tweede titel krijgen. 
Het verdient de voorkeur om ook hier de kring van ten hoogste vijf personen, 
die in de bepaling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt 
voorgesteld, in aanmerking te nemen, en wel om de volgende redenen. 
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Zoals in de toelichting op laatstgenoemde bepaling reeds is gesteld, is de 
positie van de Koning zo nauw met het staatsbelang verweven dat een bij-
zondere regeling gewenst is. Wat de aanslag op het leven van de Koning be-
treft, komt dit trouwens reeds expliciet in het Wetboek van Strafrecht tot ui-
ting, omdat dat misdrijf onderdeel uitmaakt van de eerste titel (Misdrijven 
tegen de veiligheid van de Staat). Dit geldt evenzo voor de Regent (beiden 
worden genoemd in artikel 92). Hun positie dient ook mede te brengen dat 
de aanranding van hun persoon, de opzettelijke belediging, tot hen gericht, 
alsmede de aantasting van hun naam door verspreiding etc. van beledigen-
de stukken, onder een bijzondere regeling valt. Het staatsbelang vormt de 
reden tot de strafverhogingen en de mogelijkheid van vervolging ter zake 
van belediging zonder dat een klacht is uitgebracht. 

Uit het vorenstaande vloeit voort dat ook degene, die op elk moment tot 
het koningschap kan worden geroepen - namelijk de vermoedelijke opvol-
ger van de Koning - in de bijzondere strafbepalingen moet worden ge-
noemd. Op diens bijzondere positie werd gewezen bij de bespreking van de 
bepaling uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Het verdient voorts de voorkeur om naast de Koning en diens vermoedelij-
ke opvolger ook hun echtgenoten onder de genoemde strafbepalingen te 
doen vallen. Die bepalingen betreffen de persoonlijke integriteit, en de hoge-
re kwetsbaarheid van Koning en opvolger heeft een weerslag op degenen 
die met hen getrouwd zijn en daardoor nauw betrokken zijn bij de uitoefe-
ning van de Koninklijke functie. Dit ligt voor de hand bij de aanslag op het le-
ven en de feitelijke aanranding. Bij de belediging komt daar nog bij dat de 
aantasting van de naam van de echtgenoot van de Koning of opvolger te-
vens een smet werpt op de naam van die personen zelf, zodat ook daarom 
het staatsbelang in het geding is. 

De conclusie is dat voor de werking van de speciale strafbepalingen alleen 
in aanmerking komen de Koning en de vermoedelijke opvolger van de Ko-
ning, hun echtgenoten, alsmede de Regent. Deze kring heeft bovendien - en 
dat is een tweede reden om haar aldus te trekken - het voordeel dat zij iden-
tiek is aan die welke in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
wordt voorgesteld. Het verdient de voorkeur om zoveel mogelijk uniformi-
teit tussen de speciale regelingen - voor zover deze zullen blijven bestaan -
te brengen. 

Hierna volgen nog enige opmerkingen over de afzonderlijke bepalingen. 

Artikel 108 

Daarin worden thans genoemd de niet-regerende Koningin (dat is de echt-
genote van de Koning), de troonopvolger en leden van het Koninklijk Huis. 

Zoals in het vorenstaande is betoogd, zal in de herziene regeling slechts 
een kleine kring van ten hoogste vijf personen voorkomen. Aangezien de 
aanslag op de Koning en de Regent reeds in artikel 92 is behandeld, worden 
nu alleen de echtgenoot van de Koning (daaronder zijn uiteraard begrepen 
zowel de echtgenote van de Koning als de echtgenoot van de regerende Ko-
ningin), de vermoedelijke (eventueel benoemde) opvolger van de Koning, 
en diens echtgenoot (of echtgenote) genoemd. 

Artikel 109 

Deze bepaling geeft thans een bijzondere regeling inzake de feitelijke 
aanranding van de persoon «des Konings of der Koningin». Onder «Konin-
gin» dient hier te worden verstaan zowel de Koningin die regeert als de echt-
genote van de Koning. In de voorgestelde wijziging is alleen «de Koning» 
genoemd, zodat het artikel het oog heeft op aanranding van degene die als 
Koning regeert, ook indien deze een vrouw is. De echtgenote van de Koning 
zal dus niet meer in de bepaling voorkomen. De ratio van deze wijziging is de 
zeer bijzondere bescherming die artikel 109 geeft, alleen voor te behouden 
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aan de drager van de Kroon, wiens posit ie met geen der andere leden is te 
vergel i jken. De echtgenote van de Koning valt dan wel onder de bijzondere 
bescherming, die de overige leden van de «kring van vijf» krijgen in het 
voorgestelde artikel 110. Haar positie behoort t rouwens niet anders te zijn 
dan die van de echtgenoot van de regerende Koningin, die thans ook niet 
onder artikel 109, maar onder artikel 110 valt. 

Artikel 110 

De geldende bepaling betreft evenals de voorgaande de feiteli jke aanran-
ding, nu tegen de leden van het Koninkli jk Huis, de t roonopvolger en de Re-
gent, met ui tzondering van de Koning en zijn echtgenote. Zoals in de toel ich-
t ing op de voorgestelde wi jz ig ing van artikel 109 reeds is gesteld, komen 
v o o r d e regeling van artikel 110 de ledenvan de «kring van vijf personen» in 
aanmerking, ui tgezonderd de Koning die reeds in het voorgaande artikel is 
genoemd: de echtgenoot van de Koning, de vermoedel i jke opvolger van de 
Koning, diens echtgenote, alsmede de Regent 

Artikelen 111 en 112 

Deze bepal ingen zijn systematisch gelijk aan de reeds besproken artikelen 
109 en 110, maar betreffen de belediging en bevatten dienovereenkomstig 
lichtere strafposit ies. Een zelfde regeling inzake de kring van personen word t 
thans voorgesteld als die welke onder de artikelen 109 en 110 is toegelicht. 
Naar die toel icht ing zij hier verwezen. 

Artikel 113 

Hierin word t de verspreiding etc. van een geschrift of afbeelding die bele-
digend is voor (naar de geldende regeling luidt) de Koning, de Koningin, de 
t roonopvolger , een lid van het Koninkli jk Huis, of de Regent, strafbaar 
gesteld. Ook bij deze bepal ing word t nu voorgesteld de kring van degenen 
die erdoor worden beschermd te beperken tot de meergenoemde kring van 
ten hoogste vi j f personen. 

Artikel 114 ten slotte kon ongewi jz igd worden gelaten, omdat daarvoor de 
kring van personen die in de bepal ingen voorkomen niet relevant is. 

Artikel III. Wetboek van Strafvordering 

Artikel 226 van dat Wetboek bepaalt dat de leden van het Koninkli jk Huis 
bij het gerechteli jk vooronderzoek niet als getuigen worden verhoord, tenzij 
zij bij Koninkli jk besluit tot het afleggen van getuigenis zijn gemacht igd. Ar t i -
kel 294 bepaalt hetzelfde voor het onderzoek ter terechtzit t ing. De regeling 
heeft de strekking om het optreden als getuige door leden van het Koninkli jk 
Huis in strafzaken onder controle te brengen van de Regering. Het belang 
van de Staat kan betrokken raken bij een strafzaak, vooral indien deze ge-
ruchtmakend is. Ook wanneer een l id slechts opgeroepen word t als getuige 
kan dit van invloed zijn op de posit ie van de Koning. Van de andere kant 
brengt het belang, dat de strafvorder ing onbe lemmerd kan funct ioneren, 
mede dat het getuigenis, ook van leden van het Koninkli jk Huis, zo min mo-
gelijk word t be lemmerd. 

Het meest juist lijkt een regel ing, waar in alleen voor het optreden van en-
kele leden van het Koninkli jk Huis de toestemming van de Regering nodig is. 
Dit geldt in ieder geval voor de Koning. Het optreden van de drager van de 
Kroon in een strafzaak kan voor het koningschap ernstige gevolgen hebben. 
Maar ook voor die leden, die dicht bij het koningschap staan, kan een optre-
den als getuige problemen geven. Te denken valt aan de echtgenoot des Ko-
nings, en de vermoedel i jke opvolger (eventueel benoemd) en diens echtge-
noot. In de eerste plaats zijn deze personen zeer nauw betrokken bij het ko-
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ningschap. Ten tweede gelden hier weer de argumenten, genoemd bij het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, namelijk dat de vermoedelijke 
opvolger slechts één hartslag is verwijderd van het koningschap. Weliswaar 
plegen strafzaken korter te duren dan civiele processen, zodat de kans dat de 
opvolger midden in het strafproces Koning wordt kleiner is. Anderzijds zijn 
strafzaken veel meer geruchtmakend, zodat het optreden als getuige door 
degene die Koning is geworden, hoewel de kans kleiner is, grotere schade 
kan berokkenen aan het koningschap. 

Hetgeen in het vorenstaande gezegd is over de Koning geldt evenzeer 
voor degene die de Koninklijke functie waarneemt: de Regent. 

De conclusie is, dat voorde regeling van het Wetboek van Strafvordering 
de voorgestelde kring van ten hoogste vijf personen het meest voor de hand 
ligt. Ook uit een oogpunt van uniformiteit ten opzichte van de regelingen in 
de beide andere wetboeken, waar dezelfde kring werd voorgesteld, verdient 
een wijziging in deze zin de voorkeur. 

Ten overvloede zij er overigens nog eens op gewezen, dat de regeling niet 
betekent dat deze personen nooit zouden kunnen getuigen in een strafzaak. 
De bijzondere bepaling houdt slechts in dat het verschijnen als getuige (of -
in bijzondere gevallen - het niet verschijnen) gedekt wordt door de ministe-
riële verantwoordelijkheid, hetgeen impliceert dat met eventuele belangen 
van de Staat rekening kan worden gehouden. De rechter kan uiteraard in het 
geval van het eventuele wegvallen van getuigenis a décharge daarmee reke-
ning houden ten behoeve van de verdachte. 

Artikel IV. Wet op de Raad van State 

Artikel 83, derde lid, van de Grondwet en artikel 2, eerste lid, van de Wet 
op de Raad van State bepalen thans, dat de Prins van Oranje en de dochter 
van de Koning, die de vermoedelijke erfgenaam van de Kroon is, van rechts-
wege zitting in de Raad van State hebben, nadat hun achttiende jaar is ver-
vuld. De ratio van deze bepaling is vooral gelegen in de mogelijkheid, die 
daardoor aan de troonopvolger wordt geboden zich voor te bereiden op zijn 
openbare taak. De mogelijkheid om van staatszaken op de hoogte te raken 
wordt thans slechts verzekerd aan de troonopvolger die kind van de Koning 
is en niet aan de troonopvolger die dat niet is. Gezien de gedachte, welke 
aan deze bepaling ten grondslag ligt, is voor een dergelijk onderscheid naar 
ons oordeel geen reden. Daarom stellen wij voor in het onderhavige artikel 
te bepalen, dat de vermoedelijke opvolger van de Koning van rechtswege 
zitting heeft in de Raad, nadat zijn achttiende jaar is vervuld. 

Ingevolge artikel 2, tweede lid, van de Wet op de Raad van State, kan «aan 
de overige Prinsen en Prinsessen van Ons Huis» zitting in de Raad worden 
verleend, wanneer zij meerderjarig zijn. In het voorliggende artikel is in 
plaats daarvan de bepaling opgenomen dat ook andere leden van het Ko-
ninklijk Huis zitting in de Raad kan worden verleend, wanneer zij meerderja-
rig zijn. Naar ons oordeel dient de term «Prinsen en Prinsessen van Ons 
Huis» in het onderhavige artikel niet meer te worden gebruikt, aangezien 
omtrent de omlijning van dit begrip onzekerheid bestaat. De vraag kan na-
melijk rijzen of een Prins of Prinses, die niet behoort tot de kring van leden 
van het Koninklijk Huis, behoort tot de categorie «Prinsen en Prinsessen van 
Ons Huis». 

Gezien het bovenstaande en in samenhang met het wetsontwerp Lidmaat-
schap Koninklijk Huis, dat voor de bepaling van de omvang van de kring der 
leden uitgaat van het criterium van de potentiële erfopvolging, dient het 
naar ons oordeel buiten twijfel te staan, dat alleen aan leden van de Konink-
lijke familie, die lid van het Koninklijk Huis zijn, zitting in de Raad van State 
kan worden verleend. Wij hebben ons beraden over de vraag of het niet 
wenselijk zou zijn de mogelijkheid tot het verlenen van zitting verder te be-
perken dan tot de leden van het Koninklijk Huis, zoals thans is voorgesteld. 
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Ervan uitgaande dat in beginsel aan leden van het Koninkli jk Huis zitt ing in 
de Raad word t ver leend als voorbere id ing op de ui toefening van de Konink-
lijke funct ie, menen w i j dat de wet dit niet bij voorbaat moet beperken tot de 
vermoedel i jke opvolger van de Koning. Zo lijkt het zeer wel denkbaar, dat 
het aanbevelenswaard is het lid van het Koninkli jk Huis, dat geroepen is in 
de voorkomende geval len als Regent de Koninkl i jke functie waar te nemen, 
zitt ing in de Raad te ver lenen. Ook kunnen zich situaties voordoen, waar in 
het wenseli jk is het l id van het Koninkli jk Huis, dat als eerste voor t roonop-
volg ing in aanmerking komt wanneer de t roonopvolger Koning wordt , bij 
het meerderjarig wo rden zit t ing in de Raad te ver lenen. 

Aangezien moei l i jk voorspelbaar is, wanneer het wensel i jk is dat andere 
leden van het Koninkl i jk Huis dan de vermoedel i jke opvolger van de Koning 
zitt ing in de Raad van State hebben en om welke andere leden van het Ko-
ninklijk Huis het zal gaan, lijkt het ons niet mogel i jk in het tweede lid een an-
dere omschr i jv ing te geven dan thans is voorgesteld. 

Het derde lid van artikel 2 van de Wet op de Raad van State bepaalt thans 
dat de «Prinsen en Prinsessen van Ons Huis», die in de Raad zitt ing hebben, 
aan de s temming kunnen deelnemen, een raadgevende stem uitbrengen of 
zich van s temming onthouden. Met het oog op de staatsrechtelijke posit ie 
van de Koning en de andere leden van het Koninkli jk Huis achten wi j het niet 
juist, dat de leden van het Koninkl i jk Huis, die zitt ing in de Raad hebben, aan 
de s temming kunnen deelnemen. Dit spreekt te meer nu binnen afzienbare 
t i jd in het algemeen de adviezen van de Raad van State openbaar worden. 
Mede met het oog op die openbaarheid dient vast te staan dat leden van het 
Koninkli jk Huis niet deelnemen aan de s temming over de adviezen. Dit geldt 
in verband met de ministeriële verantwoordel i jkheid zowel voor het on-
schendbare staatshoofd als voor de andere leden van het Koninkli jk Huis. 
Wi j stellen daarom voor de thans in het derde lid neergelegde keuzemoge-
l i jkheid te doen verval len en in plaats daarvan te bepalen, dat de leden van 
het Koninkli jk Huis zich van s temming onthouden. Ten einde duideli jk te 
doen u i tkomen, dat de leden van het Koninkli jk Huis wel kunnen deelnemen 
aan de beraadslagingen i n d e Raad, lijkt het ons juist dit uitdrukkeli jk te be-
palen. 

Artikel V 

Artikel 51 van de Wet op de l i jkbezorging bepaalt, dat de wet niet van toe-
passing is op het stoffeli jk overschot van leden van het Koninkli jk Huis. De 
ratio van dit artikel is, dat met name de bepalingen omtrent de balseming, 
het verbod tot begraven in een kerk en het t i jdst ip van begraven niet behoe-
ven te worden toegepast ten aanzien van de l i jkbezorging van de leden van 
het Koninkli jk Huis. Aangezien wi j van mening zijn, dat dit bijzondere regime 
ook in de toekomst voor de leden van het Koninkli jk Huis zal moeten bli jven 
gelden, dient ten aanzien van hen de algemene uitzonderingsbepal ing van 
artikel 51 gehandhaafd te bl i jven. Daarnaast dient naar ons oordeel ook de 
mogel i jkheid te worden opengelaten het stoffeli jk overschot van bloed- en 
aanverwanten van de Koning, die niet behoren tot de kring van leden van 
het Koninkli jk Huis, bij te zetten in de Koninkl i jke grafkelder. Daarom word t 
voorgesteld aan de Minister van Binnenlandse Zaken de bevoegdheid te ver-
lenen ten aanzien van andere bloed- en aanverwanten van de Koning in inci-
dentele gevallen van bepal ingen van de wet onthef f ing te verlenen. 

Artikel 94 van het on twerp van wet houdende nieuwe bepalingen inzake 
de l i jkbezorging (Wet op de l i jkbezorging) dient overeenkomst ig te worden 
gewijz igd3 . Hiertoe zal een nota van wi jz iging aan de Kamer worden gezon-
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Artikel VI 

Aan een specifieke bepaling als de onderhavige bestaat geen behoefte, 
zulks mede gezien de ru imte die de bestaande wettel i jke regel ingen laten 
voor het treffen van op een bijzondere situatie afgestemde maatregelen, zo-
als bij voorbeeld ti jdeli jke bevorder ing. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 
A. A. M. van Agt 

De Minister van Justi t ie, 
J. de Ruiter 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
H. Wiegel 

De Staatssecretaris van Defensie, 
C. L. J . van Lent 
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