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EINDVERSLAG 
Vastgesteld 22 mei 1980 

Na kennisneming van de memorie van antwoord inzake dit wetsontwerp 
zijn in de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken nog de volgende vra-
gen en opmerkingen gerezen. 

De leden van de PvdA-fractie vroegen zich af of niet alsnog in het voorge-
stelde artikel II zou moeten worden opgenomen dat veroordeling wegens 
belediging opgrond van de artikelen 111 t/m 113 van het Wetboek van Straf-
recht niet kan leiden tot ontzetting uit het kiesrecht als bijkomende straf. De 
Regering stelt ten onrechte dat artikel 120 van het Wetboek van Strafrecht 
deze ontzetting mogelijk maakt bij belediging van het hoofd of een lid van de 
regering van een bevriende staat (artikelen 118 en 119). Deze ontzetting uit 
het kiesrecht van artikel 120 is toch geschrapt bij de wet van 25 maart 1978 
voor wat betreft beledigingsdelicten? 

Deze leden vroegen zich voorts af of het advies van de Raad van State, 
waarover op blz. 9 van de memorie van antwoord wordt gesproken, inhoudt 
dat in artikel II van de Wet op de Raad van State de bepaling geschrapt zou 
moeten worden, dat leden van het Koninklijk Huis die zitting in de raad 
hebben wel kunnen stemmen maar zich daarbij van stemming onthouden. 

Nu wetsontwerp 16 032 waarschijnlijk eerder in behandeling komt dan het 
voorstel tot verandering van de Grondwet inzake de Raad van State (16 040), 
herhaalden de leden van de PvdA-fractie de in het voorlopig verslag bij dat 
wetsontwerp gestelde vraag, of de Regering van oordeel is dat het zitting ne-
men in de Raad van State inhoudt dat de leden van het Koninklijk Huis deel 
kunnen nemen aan de werkzaamheden van de afdelingen wetgeving, ge-
schillen van bestuur en rechtspraak van de Raad van State. 

De leden van de CDA-fractie schaarden zich achter de opvatting van de Re-
gering, dat de vraag naar de opportuniteit van een vervolging wegens bele-
diging van een lid van het Koninklijk Huis soms uitermate moeilijk is omwille 
van de kwetsbare positie van de betrokkenen. De vraag is immers, of een 
strafvervolging geen verdere schade zal toebrengen aan de beledigde. Daar 
staat echter tegenover, zoals ook in het nabije verleden enkele malen is ge-
bleken, dat deze strafbare beledigingen zich niet slechts richten tegen het 
betrokken lid van het Koninklijk Huis, maar een wijdere strekking hebben. Zij 
richten zich weliswaar naar vorm en inhoud op een lid van het Koninklijk 
Huis, maar naar hun wezen op de democratische staatsinstellingen als zoda-
nig. Indien de Regering deze opvatting deelt, zou dit tot een stringenter ver-
volgingsbeleid kunnen nopen. 
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Dankbaar waren deze leden voor de toelichting naar aanleiding van hun 
opmerkingen over artikel 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring. Zagen zij het goed, dat met het gestelde in de memorie van antwoord 
elk mogelijk misverstand over welke «persoon» hierin het geding is, is weg-
genomen? 

Ten aanzien van de wijziging van artikel 2 van de Wet op de Raad van Sta-
teging het de ledenvan de CDA-fractie rijkelijk ver om, met een enkele zin in 
de memorie van antwoord, te bepalen dat de Koning geen stemrecht heeft. 
Waarop baseert de Regering de opvatting, dat dit eenvoudig «vastgesteld» 
kan worden? Juist uit het feit dat in artikel 2, lid 3, van de huidige Wet op de 
Raad van State wordt vermeld dat de Prinsen en Prinsessen zowel aan de 
stemming kunnen deelnemen als daarvan afzien, kan toch worden afgeleid 
dat de wetgever het vanzelfsprekend achtte dat de voorzitter van de raad, de 
Koning, wel degelijk stemrecht heeft? Deze leden meenden derhalve dat het 
voornemen van de Regering kennelijk toch het ontnemen van het stemrecht 
aan de Koning inhoudt, en zij achtten het in dat geval juist zulks ook in de wet 
tot uitdrukking te brengen. Zij maakten daarbij wel de kanttekening dat zij 
een dergelijk standpunt niet zouden delen. De motieven voor het zitting heb-
ben in de Raad van State door leden van het Koninklijk Huis, genoemd in ar-
tikel 2 van de genoemde wet, hebben nadrukkelijk betrekking op de voorbe-
reiding op de uitoefening van de koninklijke functie, hetzij als toekomstig 
staatshoofd, hetzij als Regent. Het derde lid slaat dan ook uitsluitend terug op 
de leden 1 en 2 van hetzelfde artikel, en niet op artikel 1. 

Ten aanzien van het komende wetsontwerp inzake de aanwijzing van de 
Regent wensten de leden van de CDA-fractie erop te wijzen, dat aan prins 
Bernhard in 1937 bij K.B. zitting in de Raad van State is verleend, zodat bij 
zijn benoeming tot Regent (Wet van 29 maart 1950, Stb. K 111) geen voorzie-
ning nodig bleek. Wil de Regering het lidmaatschap van de Raad van State 
van de Regent thans in het komende wetsontwerp regelen, of zal dat even-
eens bij K.B. geschieden? 

Met een tijdige schriftelijke beantwoording van deze vragen en opmerkin-
gen zal de openbare beraadslaging over het wetsontwerp naar het oordeel 
van de commissie voldoende zijn voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Rienks 

De griffier van de commissie. 
Mulder 
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