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Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verwijzen allereerst naar de door hen ge-
maakte algemene opmerk ingen in het voor lop ig verslag bij wetsontwerp 
15 673. 

In de memor ie van antwoord op dat wetsontwerp is op die opmerk ingen 
ingegaan. Ook met betrekking tot de vraag van deze leden over de voorne-
mens van de Regering ten aanzien van de andere dan formeel wettel i jke re-
gel ingen verwijzen wi j naar die memor ie van an twoord (blz. 6). 

Deze leden merkten voorts op, dat de artikelen 111 t /m 113 van het Wet-
boek van Strafrecht anders dan de beledigingsdel icten van de zestiende titel 
van dat wetboek ook voorzien in een vervolg ing zonder klacht van degene 
tegen wie het misdri j f is gepleegd, en vroegen hoeveel maal op grond van 
die artikelen de laatste t ien jaar door het openbaar minister ie een vervolg ing 
is ingesteld, en hoeveel keer die vervolging tot een veroordel ing heeft ge-
leid. 

Hieronder is een door het Centraal Bureau voor de Statistiek verschaft 
overzicht gegeven, dat de door deze leden gevraagde gegevens bevat inzake 
de toepassing van de artikelen 111 t /m 113W.v.Sr. over de jaren 1965-1975. 
Meer recente cijfers zijn nog niet beschikbaar. 

Jaar Ve roo rdel ngen Seponeri ngen Vrijspraken 

1965 2 6 _ 
1966 3 25 _ 
1967 6 17 1 
1968 2 3 2 
1969 3 4 1 
1970 - 2 _ 
1971 - 6 -
1972 - 2 _ 
1973 - - _ 
1974 - - _ 
1975 - _ _ 

Deze leden vroegen voorts of een recente strafzaak, waarin een voorne-
men tot vervolg ing door het openbaar ministerie niet tot een strafzaak heeft 
geleid, niet nog eens aangetoond heeft dat de beledigingsdel icten van de ar-
tikelen 111 t /m 113 in de praktijk veel van hun betekenis als afzonderli jke 
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strafbare feiten naast de klachtdelicten van Titel XVI van het wetboek heb-
ben verloren. 

Uit het verloop van genoemde strafzaak moet niet de conclusie worden 
getrokken dat de strafbare feiten van de artikelen 111 t/m 113 geen zelfstan-
dige betekenis zouden hebben naast de algemene regeling inzake strafbare 
belediging. In de eerste plaats blijft het van groot belang, dat het openbaar 
ministerie reeds zonder ingediende klacht zich kan beraden omtrent de op-
portuniteit van een vervolging. Op het hierbij in het geding'zijnde openbaar 
belang en op de positie van bepaalde leden van het Koninklijk Huis is reeds 
in de memorie van toelichting ingegaan. Voorts moet niet uit het oog wor-
den verloren, dat de betekenis van strafbepalingen als deze niet gelegen is in 
de veelvuldige toepassing ervan; zij hebben duidelijk betrekking op bijzon-
dere gevallen, waarin de vraag of een vervolging opportuun zou zijn, mede 
gelet op de gevoeligheid van deze materie, een belangrijke rol speelt. Tevens 
moet acht worden geslagen op de preventieve werking, die van een zelfstan-
dige strafbaarstelling uitgaat, en die vanzelfsprekend niet kan worden afge-
lezen uit het aantal veroordelingen die op grond daarvan zijn uitgesproken. 

Het verheugt ons dat de leden, behorende tot de C.D.A.-fractie, zich zo 
goed konden vinden in de voorgestelde bepalingen. 

Het was deze leden voorts niet duidelijk geworden waarom wijziging van 
artikel 53 van de Wet op de Krijgstucht en de bepaling in artikel 147 van het 
Wetboek van Militair Strafrecht achterwege is gelaten. Zij merkten op dat in 
de memorie van toelichting enerzijds is verwezen naar de komende algeme-
ne herziening van het militair straf- en tuchtrecht, en anderzijds is gesteld 
dat de bepalingen niet langer als zinvol zijn te beschouwen. Zij meenden dat 
deze schrapping niet van complexe aard is en in dit wetsontwerp past. 

Wij willen hier wijzen op een argument dat impliciet in de memorie van 
toelichting reeds naar voren kwam: de schrapping van de twee bepalingen 
zou moeten plaatsvinden bij rijkswet, aangezien de materie van de militaire 
tucht en het militair strafrecht bij rijkswet is geregeld. Mede uit praktisch 
oogpunt leek het ons dus gewenst om de schrapping van beide bepalingen 
niet in dit wetsontwerp op te nemen. 

Het deed ons genoegen dat de leden van de V.V.D.-fractie zich met de ont-
worpen wijzigingen konden verenigen. 

De leden van de fractie van D'66 wezen op het verschil in omvang van de 
kring van leden van het Koninklijk Huis in wetsontwerp nr. 15673 en die, 
waarop dit wetsvoorstel het oog heeft. Volgens deze leden lag een samen-
vallen van beide kringen voor de hand, en zij meenden dat nauwelijks princi-
piële overwegingen aan het verschil ten grondslag zouden liggen. Zij ver-
langden een nadere uiteenzetting over de reden van het verschil in aanpak. 

Over de regeling in eerstgenoemd wetsontwerp is in de memorie van ant-
woord op dat ontwerp ingegaan. De kleine omvang van de kring van leden, 
die in het onderhavige voorstel wordt gehanteerd is reeds uitvoerig gemoti-
veerd bij de artikelsgewijze toelichting op dit ontwerp. Steeds zijn argumen-
ten aangevoerd waarom de materie, die in de afzonderlijke bepalingen 
wordt geregeld, zodanig is dat slechts met een kleine groep van (voor zover 
het de wetboeken betreft) vijf personen kan worden volstaan. 

Hieraan zouden wij in dit verband nog willen toevoegen, dat het uit een 
oogpunt van systematiek en uniformiteit aanbeveling verdient dat de kring 
van leden van het Koninklijk Huis, van welke omvang deze moge zijn, in de 
verschillende wetboeken dezelfde is. Het is voorts bepaald gewenst dat die 
kring niet groter wordt gemaakt dan voor het doel, dat met de verschillende 
bepalingen wordt beoogd, noodzakelijk is. Dit moge reeds vanzelf spreken 
bij de strafbepalingen, gelet op het uitgangspunt dat de strafwetgever zich in 
het algemeen zoveel mogelijk zal beperken bij het creëren of in stand laten 
van strafbepalingen in het algemeen, een specifieke bepalingen als deze in 
het bijzonder. Ook bij de bepaling in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering, die inschakeling van de procureur-generaal bij de Hoge Raad impli-

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 16032, nr. 5 2 



I 

ceert, l igt een zo beperkt mogel i jke opzet voor de hand. Bij het Wetboek van 
Strafvorder ing ten slotte kan de regeling een beperking meebrengen van het 
getuigenis, dat in een strafproces voorhanden is. Ook hierbij is het duidel i jk 
dat naar een zo beperkt mogel i jke opzet moet worden gestreefd. Al leen bij 
de «kring van vijf» is er een zodanig aantoonbaar openbaar belang dat de 
bi jzondere regel ing in de drie wetboeken op haar plaats is. 

De waarder ing voor de voorste l len, uitgesproken door de G.P.V.-fractie, 
verheugt ons. Deze fractie heeft voorts haar bevreemding ui tgesproken over 
het feit dat de echtgenoot van de Regent niet is opgenomen in de kring van 
leden van het Koninkl i jk Huis, welke in dit voorste! word t voorzien. Deze frac-
tie wees op de nauwe band van het huwel i jk en vroeg of het argument van de 
korte t i jdsduur van het regentschap wel juist is gelet op de mogel i jkheid dat 
de duur daarvan omstreeks 18 jaar kan zijn. 

Wi j hebben in de toel icht ing op dit ontwerp betoogd, dat niet bij voorbaat 
kan worden gesteld dat de posit ie van de echtgenoot van de Regent een zo-
danige geli jkenis ver toont met die van de echtgenoot van de Koning dat een 
zelfde regeling moet worden getroffen. Het is dus ook de onvoorzienbaar-
heid van de situatie die tot terughoudendheid aanleiding moet geven. De 
duur van 18 jaren, door deze fractie genoemd, is overigens een theoret ische 
bovengrens. Ook al is een regentschap van betrekkelijk korte duur, n iet temin 
is de positie van de Regent in vele opzichten te vergeli jken met die van de 
Kon ing ; dit volgt rechtstreeks uit de bepal ingen in de Grondwet op dit punt. 
Of ook van de echtgenoot van de Regent kan worden gezegd dat diens posi-
tie vergeli jkbaar is met die van de echtgenoot van de Koning hangt sterk af 
van de omstandigheden. Om deze redenen kan er van een duideli jk verschi l 
in posit ie worden gesproken. Gelet op het streven naar beperking in dit ont-
werp van de kring van leden van het Koninkli jk Huis, waarop in het voor-
gaande nader is ingegaan, verdient het de voorkeur de posi t ievan de echt-
genoot van de Regent niet op gelijke wijze in de wet vast te leggen als met 
die van de echtgenoot van de Koning word t gedaan. 

Artikel I 

De leden, behorende tot de C.D.A.-fractie, hebben gewezen op de woor-
den in artikel 4 van het Wetboek van Burgerli jke Rechtsvordering «aan de 
persoon of in het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad» en 
maakten daaruit op dat er een keuze mogel i jk zou zijn tussen dagvaarding 
aan de persoon van bij voorbeeld de Koning en dagvaarding in genoemd 
parket. Zij stelden voor het woord «of» te vervangen door «en» ten einde 
vei l ig te stellen dat de procureur-generaal steeds op de hoogte word t 
gesteld. 

De vrees van deze leden is ongegrond. De woorden «aan de persoon of in 
het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad» betekenen dat de 
dagvaarding dient te worden uitgebracht hetzij aan de persoon van de pro-
cureur-generaal, hetzij in diens parket. De keuzemogeli jkheid betreft dus niet 
de persoon aan wie de dagvaarding word t uitgebracht, maar de wijze waar-
op de procureur-generaal op de hoogte wordt gesteld. Aangezien steeds ze-
ker is dat dit laatste geschied is er geen grond om het woord «of» te vervan-
gen door «en»; dit zou wat de kennisneming door de procureur-generaal be-
treft slechts een doublure opleveren. 

Het verheugt ons dat genoemde leden zich overigens zo goed met voorge-
stelde artikel konden verenigen. 

De fractie van D'66 heeft de vraag gesteld of handhaving van artikel 4 van 
het Wetboek van Burgerli jke Rechtsvordering nog gewenst is en vraagt of 
het juist is dat van dit artikel sinds het begin van het Koninkrijk slechts een-
maal gebruik is gemaakt. 

Ook de Regering zijn geen andere gevallen bekend van toepassing van de-
ze bepal ing; het is dus juist dat er uiterst zelden gebruik van wordt gemaakt. 
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Dit wet t ig t echter geenszins de conclusie van deze leden dat de bepal ing 
overbodig zou zijn. Regels als deze ont lenen hun zin en betekenis niet aan de 
frequent ie waarmede zij wo rden toegepast. Zij hebben betrekking op geval-
len, die zich uit hun aard uiterst zelden zullen voordoen. De ratio van de be-
pal ing is gelegen in de gedachte, dat indien zulk een geval zich voordoet , de 
Regering onmiddel l i jk op de hoogte is. 

Deze leden merkten voor ts op, dat - zo men de bepaling w i l handhaven -
de omvang daarvan verband houdt met de ministeriële verantwoordel i jk-
heid. Zij wezen erop dat de Regering moeil i jk anders dan wegens haar ver-
antwoordel i jkheid voor het openbaar belang in civiele procedures tegen le-
den van het Koninkli jk Huis geïnteresseerd kan zijn, en vroegen zich daarbij 
af waa rom dit alleen zou gelden voor de vermoedel i jke opvolger en niet 
voor andere opvolgers. Overbelast ing van de procureur-generaal zou, zo 
meenden deze leden, niet te vrezen zi jn, en zij zagen een onger i jmdheid van 
de beperking in de voorgestelde regel ing, waarbi j zij wezen op de mot ive-
ring van de memor ie van toel icht ing die, aldus deze leden, betoogt dat het 
feit dat iemand opvolger is niet behoeft mee te brengen dat tegen hem ge-
voerde civiele procedures het openbaar belang zouden raken. Volgens deze 
leden geldt dit ook voor de Koning en voor de vermoedeli jke opvolger, om-
dat de vraag of het openbaar belang word t geraakt afhangt van de aard van 
de procedure. Dit alles voerde deze leden tot de conclusie dat, indien men de 
bepal ing zou handhaven, deze zich zou moeten uitstrekken tot alle leden van 
het Koninkli jk Huis en niet tot de zogenaamde kring van vijf. 

In de memor ie van toel icht ing hebben wi j gesteld dat bij civiele processen 
tegen leden van het Koninkli jk Huis het openbaar belang in het a lgemeen 
niet in het geding zal zijn. Wi j gaan dan ook zeker niet zover als deze leden 
wanneer zij stellen dat de omvang van de bepaling met die van de ministe-
riële verantwoordel i jkheid zou samenval len. Wi j hebben daarentegen be-
toogd dat het belang van de staat alleen bij de zaak betrokken is, indien zij 
een zeer beperkte kring van leden van het Koninkli jk Huis («de vijf») betreft. 
De vraag of dit zo is hangt naar onze mening niet af van de aard van de pro-
cedure, maar van de plaats die degene, tegen wie zij is gericht, inneemt. AI-
leen van de genoemde vijf leden kan men stellen dat hun positie zo nauw 
verweven is met die van de staat, dat zelfs in civiele gedingen het openbaar 
belang kan worden geraakt. Uiteraard kan de aard van het geding een rol 
spelen; dit kan in het gegeven geval bepalend zijn voor de vraag in hoe-
verre de staat zich met het proces zal bezighouden. De aard van de procedu-
re kan meebrengen dat het openbaar belang niet in aanzienlijke mate erbi j is 
betrokken, zelfs al is zij gericht tegen bij voorbeeld de vermoedel i jke opvol -
ger. Beslissend is echter, dat bij de beperkte kring van leden de mogelijkheid 
bestaat dat het openbaar belang word t geraakt, en met het oog daarop is de 
regeling van artikel 4 gegeven. 

Om deze redenen handhaven wi j onze mening dat de bepal ing moet bli j-
ven, maar dan wel voor een beperkte kring van leden van het Koninkli jk Huis. 

Artikel II 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben mede in verband met de gedach-
tenwissel ing t i jdens de behandel ing van het wetsontwerp inzake nieuwe re-
gelen betreffende strafbare belediging (nr. 11 249) de vraag gesteld, of het 
niet zinvol zou zijn het misdri j f tegen de koninkli jke waardigheid in één arti-
kel te regelen, zoals indert i jd is voorgesteld in de ingetrokken amendemen-
ten-Roethof (nrs. 10 en 11) op genoemd wetsontwerp. Deze leden merkten 
op dat anders dan bij misdr i jven tegen het leven of de vr i jheid van de Koning 
(artikelen 92 en 109) en van andere leden van het Koninklijk Huis (artikelen 108 
en 110) bij belediging niet het oogmerk bestaat om het staatshoofd het rege-
ren onmogel i jk te maken, zoals artikel 92 het aanduidt. Zij vroegen of een 
strafbedreiging van vier in plaats van vijf jaren niet ruimschoots voldoende 
zou zijn. 
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Wij willen er in de eerste plaats op wijzen dat de beide amendementen-
Roethof betrekking hadden op de belediging en niet op de gehele titel inzake 
de misdrijven tegen de koninklijke waardigheid. Men kan daarom ook niet 
spreken van «het misdrijf tegen de koninklijke waardigheid». De titel bevat 
een aantal bepalingen, die gerangschikt zijn naar de ernst van het misdrijf: 
de artikelen 108-110 betreffen de zware delicten tegen de persoon van de 
daar genoemde leden van het Koninklijk Huis en bevatten een daarmede 
overeenstemmende zwaardere strafbedreiging. De artikelen 111-113 heb-
ben betrekking op de belediging, en daarmede komt de lichtere strafpositie 
overeen. 

De beide genoemde amendementen beoogden artikel 111 zodanig te 
wijzigen, dat het zou betreffen de opzettelijke belediging van de Koning, de 
Koningin, of de Regent (thans de Koning en de Koningin) en een straf zou 
bedreigen van ten hoogste vier (thans vijf) jaren gevangenisstraf of geld-
boete van ten hoogste zeshonderd gulden. In het onderhavige wetsontwerp 
wordt artikel 111 zodanig beperkt dat de strafbedreiging van vijfjaren ge-
vangenisstraf alleen blijft gelden voor belediging van de Koning. Voorts 
wordt artikel 112 aldus gewijzigd, dat belediging van de echtgenoot van de 
Koning, van de vermoedelijke opvolger, van diens echtgenoot, en van de Re-
gent, met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren wordt bedreigd. Voor 
wat de belediging van de echtgenoot van de Koning en de Regent betreft be-
vat het wetsontwerp dus dezelfde regeling als in de amendementen wordt 
voorgesteld. Het enige geval dat belediging van een lid van het Koninklijk 
Huis met vijf jaren vrijheidsstraf wordt bedreigd zal dan blijven de beledi-
ging van de Koning. Wij menen dat diens uitzonderlijke positie aldus op dui-
delijke wijze wordt gemarkeerd. Een dergelijke regeling is ook gelet op de in 
het voorgaande aangestipte gradatie in deze strafbepalingen gerechtvaar-
digd. Het enige verdere verschil tussen het wetsontwerp en de amendemen-
ten is gelegen in de iets ruimere kring van leden die door het gewijzigde artikel 
112 (overigens dus met een lagere strafbedreiging van vier jaren vnjheids-
straf) wordt beschermd. Op de gronden die wij in de memorie van toelich-
ting hebben uiteengezet, menen wij dat ook bij deze bepalingen een bijzon-
dere bescherming van een beperkte kring van vijf leden op haar plaats is. 
Ook uit een oogpunt van systematiek heeft deze keuze zin: het is dezelfde 
beperkte kring van leden die in de bepalingen in de beide andere wetboeken 
wordt voorzien. 

Deze leden hebben voorts de vraag gesteld of het handhaven van de bijko-
mende straf van ontzetting uit het kiesrecht (artikel 28, no. 3) in artikel 114 
gehandhaafd moet worden, met name voor de opzettelijke belediging, en 
herinnerden daarbij aan de met algemene stemmen door de Tweede Kamer 
aanvaarde motie-Patijn c.s., waarin de grootst mogelijke terughoudendheid 
werd gevraagd bij het ontwerpen van de wet waarin de delicten worden aan-
gewezen waarbij ontzetting uit het kiesrecht kan worden uitgesproken. Deze 
leden vroegen of artikel 114, tweede lid, niet een bepaling is waarbij die te-
rughoudendheid tot uitdrukking zou kunnen komen. 

Bij de bestudering van de vraag of, en zo ja bij welke strafbepalingen de 
ontzetting uit het kiesrecht als bijkomende straf nog moet worden gehand-
haafd, zal artikel 114, tweede lid, zeker aan de orde komen. Wij geven er de 
voorkeur aan om de vraag, door deze leden gesteld, bij die bestudering te 
bezien, en niet bij gelegenheid van een afzonderlijk wetsontwerp als het on-
derhavige. De bepaling kan dan in het geheel van de artikelen van het wet-
boek, waarbij thans nog de bijkomende straf is voorzien, worden be-
schouwd. In het bijzonder kan daarbij worden bekeken of de bepaling in arti-
kel 120, tweede lid, die de ontzetting uit het kiesrecht mogelijk maakt bij be-
lediging van het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat, 
moet worden gehandhaafd. Er is uit de aard van de materie een verband tus-
sen die bepaling en artikel 114, tweede lid. 

De leden, behorende tot de C.D.A.-fractie, die zich konden verenigen met 
onze opvattingen over de artikelen 108-110 van het Wetboek van Straf-
recht, hadden gaarne enige beschouwingen in de toelichting gezien over de 
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praktische toepassing van de artikelen 111-113 in de huidige omstandig-
heden. Zij wensten de strafwaardigheid van de belediging niet ter discussie 
te stellen, maar wezen erop dat daarmee niet tevens is gezegd dat vervol-
ging ook steeds plaatsvindt indien voldoende bewijs voorhanden is. De le-
den meenden dat de opportuniteit van een mogelijke vervolging in de laat-
ste jaren anders wordt beoordeeld dan vroeger, waarbij zij hun teleurstelling 
erover uitspraken dat bepaalde uitingen in woord of afbeelding niet tot een 
veroordeling hebben geleid. 

Wij zouden wat de praktische toepassing van de artikelen 111-113 betreft 
willen verwijzen naar het statistisch overzicht, dat aan het begin van deze 
memorie is opgenomen. Wij hebben begrip voor de visie van deze leden 
over het straffeloos blijven van sommige uitingen aan het adres van bepaal-
de leden van het Koninklijk Huis. De vraag omtrent de opportuniteit van een 
vervolging is in gevallen als deze echter een uitermate moeilijke, gelet ook 
op de bijzonder gevoelige materie en niet in de laatste plaats de kwetsbare 
positie van degenen, waartegen het misdrijf is gericht. De vraag doet zich 
dan voor of een vervolging niet verdere schade zou toebrengen aan de bele-
digde. Hoewel deze vraag zeker niet steeds doorslaggevend is, kan zij wel 
een belangrijke rol spelen bij het beoordelen van de opportuniteit van de 
vervolging. Het is voorts de vraag of men het beleid in een zeker tijdvak altijd 
kan vergelijken met dat uit vroegere jaren. Wij willen waarschuwen tegen te 
snelle conclusies in dit opzicht, vooral omdat wij getuige dit ontwerp de af-
zonderlijke strafbaarstelling van belediging van bepaalde leden van het 
Koninklijk Huis bepaald gewenst blijven achten. 

Deze leden deelden onze opvatting dat de belediging van leden van het 
Koninklijk Huis niet als klachtdelict mag worden behandeld omdat de kwets-
baarheid van de betrokkene dan vrijwel de straffeloosheid van de daders zou 
meebrengen, maar zij vroegen zich af of deze redenering niet ook zou gelden 
bij de voorgestelde regeling indien deze slechts in uitzonderlijke gevallen 
zou kunnen worden geëffectueerd. 

Zoals wij in het voorgaande reeds hebben doen blijken speelt de kwets-
baarheid van de betrokkenen ook onder de huidige regeling een zekere rol 
bij de beoordeling van de opportuniteit door het openbaar ministerie. Het 
blijft echter zeer wel mogelijk dat een uiting van zodanige aard is, dat een 
vervolging moet worden doorgezet. Wij zijn van mening dat er zeker een 
verschil blijft bestaan tussen een regeling die vervolging alleen na een klacht 
mogelijk maakt en een voorziening als de onderhavige, die de beslissing 
omtrent vervolging niet van het uitbrengen van een klacht laat afhangen. Bij 
een regeling als de eerstgenoemde zou de vervolging vrijwel illusoir zijn, 
terwijl bij de voorgestelde een vervolging tot de reële mogelijkheden blijft 
behoren. Reeds uit een oogpunt van preventie is dit laatste van groot be-
lang, maar het kan ook praktische betekenis krijgen in een bepaald geval. 

Volgens de leden van de D'66-fractie, die een aparte strafbaarstelling als 
zinvol beschouwden, doet zich ook hier de vraag voor of de kring van be-
schermden beperkt moet zijn tot de kring van vijf personen. Deze leden wa-
ren er voorshands niet van overtuigd dat die beperking zinvol is, en meen-
den dat het ontwerp ten onrechte veronderstelt dat anderen dan de vermoe-
delijke opvolger nooit in een positie zouden kunnen geraken waarin zij op 
een bijzondere strafrechtelijke bescherming aanspraak zouden kunnen ma-
ken. Deze leden gaven er daarom de voorkeur aan de kring van personen, 
die door de artikelen 108-113 worden beschermd, uitte breiden tot alle le-
den van het Koninklijk Huis. Zij wezen erop dat het openbaar ministerie al-
leen vervolgt indien dat opportuun wordt geacht, en dat die beslissing inge-
volge artikel 5 van de Wet op de rechterlijke organisatie onder controle van 
het kabinet staat. Deze leden formuleerden enkele tekstvoorstellen, waarin 
de genoemde ruime kring is neergelegd en ook de Koning steeds is opgeno-
men, waarbij uitgegaan is van de gedachte dat waar het staatshoofd elders 
is genoemd, die bepaling als lex specialis op de onderhavige regel is te be-
schouwen. 
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In het voorgaande zijn enkele beschouwingen gegeven naar aanleiding 
van de reeds bij de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring uitgesproken visie van deze leden, dat regelingen als deze niet een kring 
van vijf personen, maar alle leden van het Koninklijk Huis zouden moeten 
omvatten. Wij hebben onderstreept dat het hier gaat om de vraag of het 
openbaar belang in het geding is, en onze opvatting gehandhaafd dat dit al-
leen het geval is bij de beperkte kring van vijf leden. Soortgelijke overwegin-
gen liggen ten grondslag aan de regeling van het Wetboek van Strafrecht. 
Het moge waar zijn dat ook anderen dan de vijf genoemde leden van het Ko-
ninklijk Huis in een positie kunnen geraken, dat zij strafrechtelijke bescher-
ming tegen bij voorbeeld belediging behoeven; in zoverre verkeren zij in de-
zelfde situatie als iedere andere burger. Beslissend is de vraag of het open-
baar belang door het begaan van een misdrijf wordt geraakt. Wij hebben be-
toogd, en handhaven thans deze opvatting, dat alleen van de beperkte kring 
van vijf leden kan worden gesteld dat hun positie zo nauw met het openbaar 
belang is verweven dat een bijzondere regeling in het wetboek gerechtvaar-
digd is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de drie wetboeken, die bij dit 
ontwerp worden gewijzigd, soortgelijke motieven voor de bepaling van de 
omvang van de kring van leden gelden en het is ook uit een oogpunt van 
systematiek wenselijk die kring voor de drie wetboeken op gelijke wijze te 
trekken. 

Dat het openbaar ministerie alleen vervolgt indien dat opportuun wordt 
geacht en dat het kabinet op die beslissing de nodige invloeden kan uitoefe-
nen is juist, maar dit rechtvaardigt nog niet een regeling, waarin de kring van 
leden van het Koninklijk Huis ruimer wordt getrokken dan uit een oogpunt 
van openbaar belang noodzakelijk is. 

Om deze redenen kunnen wij niet instemmen met het voorstel van deze 
fractie om de kring van leden van het Koninklijk Huis, die door een bijzonde-
re regeling in het Wetboek van Strafrecht worden beschermd, te laten sa-
menvallen met die van alle leden. De tekstvoorstellen, door deze fractie ge-
formuleerd, kunnen wij daarom niet aanvaarden. Aangezien in de beperkte 
omvang van de kring van leden in het ontwerp de beschermde personen 
steeds als zodanig worden genoemd, is een gedachtengang inzake een lex 
specialis niet nodig; deze zou alleen aan de orde kunnen komen indien men, 
zoals deze leden hebben gedaan, een algemene categorie van leden van het 
Koninklijk Huis in de artikelen opneemt. 

Het lid van de G.P.V.-fractie, die met de aparte strafbaarstelling van mis-
drijven tegen de koninklijke waardigheid kon instemmen, betreurde het 
dat aan de reële betekenis van deze bepalingen in de praktijk wel eens te 
weinig aandacht wordt geschonken en vroeg of wij niet van mening zijn 
dat strenge richtlijnen inzake het vervolgingsbeleid bij schending van deze 
artikelen op hun plaats zijn. 

Met deze fractie zijn wij van oordeel dat iedere beslissing over al dan niet 
vervolging inzake belediging van bepaalde leden van het Koninklijk Huis een 
uiterst zorgvuldige overweging behoeft. Aangezien iedere beslissing in dezen 
op zich zelf staat en iedere zaak zijn eigen aspecten heeft, is het niet mogelijk 
en ook niet wenselijk om algemene regels omtrent dat beleid in de zin van 
richtlijnen uit te vaardigen. 

Dit lid vroeg voorts of ook niet andere dan de vijf genoemde leden van het 
Koninklijk Huis een dankbaar object zullen blijven van schandaal- en roddel-
pers en van grafische kunstenaars, en of het niet te ver gaat deze leden voor 
zover het om wettelijke bescherming ter zake gaat, op dezelfde wijze te be-
schouwen als iedere willekeurige Nederlander. De G.P.V.-fractie kon niet in-
stemmen met de beperking in het voorgestelde artikel 108 van de omvang 
van de kring van beschermde personen, en wees erop dat ook andere leden 
van het Koninklijk Huis zouden kunnen worden gegijzeld of anderszins van 
hun vrijheid beroofd, en dat ook daarmee de veiligheid van de Staat in gevaar 
zou kunnen komen. Om deze redenen bepleitte de fractie de werkingssfeer 
van artikel 108 uit te breiden tot alle leden van het Koninklijk Huis. 
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Wij verschillen bepaald niet van mening met deze leden over het gehalte 
van sommige uitingen aan het adres van leden van het Koninklijk Huis, en 
achten het evenmin uitgesloten dat ook andere leden dan de vijf genoemde 
daardoor schade zouden kunnen ondervinden. Hetzelfde geldt ook voor an-
dere personen, die door hun positie in de maatschappij een gemakkelijk 
doelwit voor de bedoelde praktijken vormen. Bij de behandeling van dit ont-
werp is echter beslissend de vraag, in hoeverre door bepaalde gedragin-
gen het openbaar belang in het geding komt. Wij herhalen ons standpunt, 
dat dit alleen kan worden volgehouden indien het gaat om misdrijven, die 
zijn gericht tegen personen die behoren tot de beperkte kring van vijf leden. 

Hetzelfde geldt voor de omvang van de kring van personen, die de bijzon-
dere bescherming van artikel 108 zullen genieten. De mogelijkheid dat perso-
nen worden gegijzeld of anderszins van hun vrijheid worden beroofd doet 
zich niet alleen voor bij leden van het Koninklijk Huis, maar ook bij anderen; 
iedere willekeurige burger kan er het slachtoffer van worden. Ook hier is 
weer de vraag omtrent het raken van het openbaar belang van beslissende 
betekenis, en wij huldigen ook bij dit artikel het standpunt waarvan wij in het 
voorgaande hebben blijk gegeven. Een uitbreiding van de kring van be-
schermde personen als door deze leden bepleit, kunnen wij daarom niet 
aanvaarden. 

Artikel III 

Het verheugde ons dat de fracties van P.v.d.A. en C.D.A. konden instem-
men met de voorgestelde wijziging van het Wetboek van Strafvordering. 

Voor de leden van de fractie van D'66 golden ook hier de opmerkingen, die 
zij bij artikel II hebben gemaakt. Wij mogen hier volstaan met verwijzing naar 
onze reactie op die opmerkingen, waarin wij ook hebben gewezen op de 
soortgelijke overwegingen die ten grondslag liggen aan de wijzigingen van 
de drie wetboeken. 

Artikel IV 

Naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van artikel 2 van de Wet op 
de Raad van State rees bij de leden van de fractie van de Pv.d.A. de vraag of, 
waar het zitting hebben in de Raad van State een voorbereiding is op de uit-
oefening van de Koninklijke functie, het niet voldoende is dit te beperken tot 
de vermoedelijke opvolger van de Koning. 

Hoewel er naar ons oordeel van dient te worden uitgegaan dat aan de le-
den van het Koninklijk Huis zitting in de raad wordt verleend als voorberei-
ding op de uitoefening van de Koninklijke functie, zouden wij de door de le-
den van de fractie van de P.v.d.A. gesuggereerde beperking niet in de wet 
willen neerleggen. Het door ons voorgestelde tweede lid heeft het voordeel 
dat met inachtneming van het uitgangspunt op gemakkelijke wijze gere-
ageerd kan worden op omstandigheden, welke het wenselijk maken dat het 
zitting hebben in de Raad van State niet wordt beperkt tot enkel de vermoe-
delijke opvolger van de Koning. Afhankelijk van de leeftijd van de vermoede-
lijke opvolger behoeft een meer langdurig regentschap niet altijd uitgesloten 
te zijn. Indien de situatie zich zou voordoen dat een langdurig regentschap 
voorzienbaar is, zou het derhalve wenselijk kunnen zijn het lid van het Ko-
ninklijk Huis, dat is voorbestemd het regentschap te vervullen, zitting in de 
raad te verlenen. Ook kunnen er omstandigheden zijn dat het aanbeveling 
verdient degene, die na de vermoedelijke opvolger van de Koning de troon 
zal bestijgen, zitting in de Raad van State te verlenen. Het komt ons niet op-
portuun voor het zitting hebben in de raad door andere leden van het Ko-
ninklijk Huis dan de vermoedelijke opvolger in dergelijke, thans niet voorzie-
ne, omstandigheden wettelijk uit te sluiten. Wij geven er dan ook de voor-
keur aan de voorgestelde facultatieve bepaling te handhaven. 

In de memorie van antwoord naar aanleiding van het voorlopig verslag 
van de Tweede Kamer over het wetsontwerp inzake het lidmaatschap van 
het Koninklijk Huis (nr. 16 573) is met betrekking tot de openbaarmaking van 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 16032, nr. 5 8 



de adviezen van de Raad van State gesteld dat de Regering, ook waar het on-
derhavige wetsontwerp op een onderdeel betrekking heeft op de Raad van 
State, hieraan geen argumenten kon ontlenen om in afwijking van de tot 
dusverre gehanteerde richtlijn tot openbaarmaking van het advies van de 
raad over te gaan. Wel willen wij hier, zoals is toegezegd, het standpunt van 
de raad vermelden ten aanzien van de voorgestelde wijziging van artikel 2 
van de Wet op de Raad van State. In zijn advies merkte de raad op niet te 
kunnen inzien dat de in het huidige derde lid neergelegde bepaling, volgens 
welke de leden van het Koninklijk Huis die in de raad zitting hebben aan de 
stemming deelnemen, een raadgevende stem uitbrengen of zich van stem-
ming onthouden, zou moeten worden gewijzigd. Er hebben zich in de prak-
tijk, aldus de raad, nimmer problemen voorgedaan. Van de bevoegdheid om 
aan de stemming deel te nemen wordt geen gebruik gemaakt en slechts een 
enkele keer is door een lid van het Koninklijk Huis een raadgevende stem uit-
gebracht. Naar het oordeel van de raad mocht worden verwacht dat deze te-
rughoudendheidzou blijven bestaan. 

Zoals uit het bij de Kamer ingediende wetsontwerp blijkt, heeft de ziens-
wijze van de raad ons geen aanleiding gegeven onze voorstellen in dezen te 
wijzigen. 

In het nader rapport aan de Koningin hebben wij in de eerste plaats de 
aandacht gevraagd voor de principiële overwegingen, welke aan ons voorstel 
ten grondslag liggen (zie blz. 12 van de memorie van toelichting). Vervol-
gens hebben wij opgemerkt dat afgezien van deze overwegingen de om-
standigheid dat van de bevoegdheid aan de stemming deel te nemen nim-
mer gebruik is gemaakt, moeilijk beschouwd kan worden als een argument 
om de thans bestaande bepaling ter zake te handhaven en dat het tegendeel 
veeleer in de lijn zou liggen, omdat zij als overbodig is te beschouwen. 

Zoals de leden van de fractie van het C.D.A. terecht opmerkten beoogt 
het onderhavige voorstel met betrekking tot het zitting hebben in de Raad 
van State het verschil tussen de vermoedelijke troonopvolger, die kind van 
de Koning is, en de vermoedelijke opvolger, die geen kind van de Koning is, 
weg te nemen. Thans heeft de vermoedelijke troonopvolger, die kind van de 
Koning is, van rechtswege zitting in de Raad van State, terwijl de vermoedelij-
ke opvolger, die geen kind van de Koning is, niet van rechtswege zitting in de 
raad heeft. Ingevolge artikel 2, tweede lid, van de Wet op de Raad van State 
kan hem bij Koninklijk besluit zitting worden verleend. De reden dat wij voor-
stellen de bepaling ter zake te wijzigen is niet hierin gelegen, dat wij deze 
constructie onvoldoende achten, maar dat wij van oordeel zijn dat het be-
staande onderscheid in dezen onlogisch is. Aan deze bepaling ligt de gedach-
te van de voorbereiding op de uitoefening van de Koninklijke functie ten 
grondslag. Gezien deze gedachte is voor het thans nog gemaakte onder-
scheid naar ons oordeel geen reden. 

Zoals is gezegd, dient het zitting hebben van de vermoedelijke opvolger 
van de Koning in de Raad van State als een voorbereiding op de uitoefening 
van de Koninklijke functie. Naar ons oordeel ware, dit als antwoord op een 
vraag van de leden van de fractie van het C.D.A., de leeftijdsgrens van acht-
tien jaar voor het zitting hebben in de raad door de vermoedelijke opvolger 
ook te handhaven, wanneer ons voorstel, dat de Koning het Koninklijk gezag 
eerst kan gaan uitoefenen wanneer hij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, 
door de Staten-Generaal is aanvaard. Wij verwijzen in dit verband naar het 
in februari ingediende grondwetsherzieningsontwerp inzake de Raad van 
State, Algemene Rekenkamer en andere vaste colleges (nr. 16 040). 

Tot onze voldoening betuigden de leden van de fractie van het C.D.A. in-
stemming met het voorstel het verlenen van zitting in de Raad van State te 
beperken tot de leden van het Koninklijk Huis. Terecht gaan zij er daarbij van 
uit, dat het aanvaarden van deze beperking geen automatisme betekent naar 
de andere kant, maar dat het verlenen van zitting in de Raad van State steeds 
zal moeten worden beoordeeld naar de door ons in de memorie van toelich-
ting genoemde criteria. 
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Met genoegen constateren wij dat de leden van deze fractie zich konden 
vinden in onze opvatting, dat het beter is indien de leden van het Koninklijk 
Huis, die zitting hebben in de Raad van State, zich van stemmen onthouden. 
Naar aanleiding van een vraag van de leden van deze fractie merken wij op, 
dat dit betekent dat ook de Koning geen stemrecht zal hebben. Inderdaad 
blijkt noch uit de Grondwet, noch uit artikel 1 van de Wet op de Raad van 
State, dat de Koning thans wel stemrecht zou hebben, terwijl evenmin het 
tegendeel blijkt. Om de in de memorie van toelichting genoemde redenen 
lijkt het ons goed nu vast te stellen dat de Koning geen stemrecht heeft. In-
gevolge het huidige derde lid van artikel 2 van de Wet op de Raad van State 
staan aan de andere leden van het Koninklijk Huis.dan de Koning, die zitting 
in de Raad hebben, drie mogelijkheden open, te weten het uitbrengen van 
een gewone stem (d.i. het deelnemen aan de stemming), het uitbrengen van 
een raadgevende stem of het zich onthouden van stemming. De door de le-
den van de fractie van het CD.A. gemaakte vergelijking met artikel 104 gaat 
niet op, omdat ingevolge dat artikel de ministers geen gewone stem, doch 
enkel een raadgevende stem hebben. 

Waar artikel 2, derde lid, van de Wet op de Raad van State, zoals gezegd, 
thans aan de leden van het Koninklijk Huis de mogelijkheid biedt een gewo-
ne stem uit te brengen, achten wij de voorgestelde wijziging wel degelijk zin-
vol. Het begrip «raadgevende stem» suggereert ten onrechte, dat er toch van 
een bepaalde vorm van deelnemen aan stemmingen sprake zou zijn. Daar-
om geven wij, evenals in het voorgestelde artikel 3.2.5 voor de herziene 
Grondwet (De minister en de staatssecretarissen hebben toegang tot de ver-
gaderingen1) en kunnen aan de beraadslaging deelnemen; wetsontwerp nr. 
14 224), de voorkeur aan het bezigen van de term «aan de beraadslagingen 
deelnemen». 

Met voldoening constateren wij dat de G.P.V.-fractie kon instemmen met 
de voorstellen tot wijziging van de Wet op de Raad van State. Deze fractie 
vroeg hoe en wanneer wordt vastgesteld wie de vermoedelijke regent is. 

In artikel 36 en volgende van de Grondwet wordt het regentschap gere-
geld. De regent wordt bij de wet benoemd. Deze wet wordt nog bij het leven 
van de Koning gemaakt, voor het geval der minderjarigheid van zijn opvol-
ger (artikel 37). Ingevolge artikel 41 van de Grondwet is, wanneer de Koning 
buiten staat geraakt de regering waar te nemen, de Prins van Oranje of de 
dochter des Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, van 
rechtswege regent, wanneer zij hun achttiende jaar hebben vervuld. Sinds 
de troonswisseling van 30 april j l. hebben wij een vermoedelijke opvolger, die 
minderjarig is. Dit brengt met zich dat een regent bij de wet zal moeten wor-
den aangewezen. Het ligt in ons voornemen daartoe binnen afzienbare tijd 
een wetsontwerp bij de Tweede Kamer in te dienen. Wanneer de situatie 
waarin een lid van het Koninklijk Huis tot het regentschap kan worden ge-
roepen, niet meer bestaat, dan kan aan deze, indien hij zitting had in de Raad 
van State, ontslag hieruit verleend worden. 

' Dat wil zeggen van de Kamers der Staten-
Generaal. 
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Artikel V 

Naar aanleiding van hetgeen ter zake door de leden van de fractie van het 
C.D.A. is gesteld, merken wij op dat het onder artikel V voorgestelde beoogt 
artikel 51 van de huidige Wet op de lijkbezorging te wijzigen. Aan de Kamer 
zal een nota van wijziging worden gezonden ten einde artikel 94 van het ont-
werp van wet houdende nieuwe bepalingen inzake de lijkbezorging over-
eenkomstig te wijzigen. 

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

De Minister van Justitie, 
J. de Ruiter 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
H. Wiegel 

De Staatssecretaris van Defensie, 
Van Lent 
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