Woensdag 18 juni 1980

92ste Vergadering

Voorzitter: Dolman.
Tegenwoordig zijn 133 leden, te weten:
Aarts, Abma, Andela-Baur, Van den
Anker, Van Baars, B. Bakker, M. Bakker, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De
Beer, Beinema, Bischoff van Heemskerck, H. A. de Boer, J. J. P. de Boer,
Bolkestein, De Boois, Borgman,
Borm-Luijkx, Braams, Bremen, Brinkhorst, Van den Broek, Buikema, Van
der Burg, Buurmeijer, Castricum,
G. M. P. Cornelissen, P. A. M. Cornelissen, G. C. van Dam, M. P. A. van Dam,
Dees, Deetman, Van Dijk, Dijkman,
Van Dis, Van der Doef, Dolman, Duinker, Engwirda, Epema-Brugman, Van
Erp, Evenhuis, Evenhuis-van Essen,
Faber, Frinking, Gerritse, GinjaarMaas, De Graaf, Haas-Berger, De Hamer, Hartmeijer, Van Heel-Kasteel,
Van der Hek, Hennekam, Hermans,
Hermsen, Van Houwelingen, Van lersel, Jabaaij, Jacobse, Jansen, Joekes,
Kappeyne van de Coppello, Keja, Van
Kemenade, Keuning, Knol, Koekoek,
Kombrink, Konings, Korte-van Hemel,
De Korte, Kosto, Krijnen, De kwaadsteniet, Lambers-Hacquebard, Langedijkde Jong, Lansink, Lauxtermann, Van
der Linden, Lubbers, Mateman, Meijer,
Mommersteeg, Moor, Van Muiden,
Müller-van Ast, Nijhof, Nijpels, Nypels,
Van Ooijen, Patijn, Poppe, Portheine,
Pronk, Rempt-Halmmans de Jongh,
rienks, Rietkerk, Roels, Roethof, Van
Rooijen, Salomons, Van der Sanden,
Schaapman, Schakel, Scherpenhuizen,
Scholten, Van der Spek, Spieker, Stemerdink, Stoffelen, Van Thijn, Toussaint. Tripels, Den Uyl, Veerman, Veldhoen, Verbrugh, Verkeerk-Terpstra,
Voortman, B. de Vries, K. G. Vries,
Waalkens, Waltmans, Weijers, Wesseltuinstra, Wisselink, Wolff, Wöltgens,
Worrell, Wuthrich-van der Vlist, Van
Zeil en Zijlstra,
en de heren Van Agt, Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Wiegel, Vice-Minister-President, Minister van Binnenlandse Zaken, Van
der Klaauw, Minister van Buitenlandse
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Zaken, Albeda, Minister van Sociale
Zaken, Ginjaar, Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, mevrouw
Haars, Staatssecretaris van Justitie en
de heer De Graaf, Staatssecretaris van
Sociale Zaken.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat zijn ingekomen berichten van
verhindering van de leden:
Mertens en Eversdijk, wegens ziekte;
Terlouw, ook morgen, wegens verblijf
buitenslands.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: De ingekomen stukken
staan op een lijst, die op de tafel van
de griffier ter inzage ligt. Op die lijst
heb ik ook voorstellen gedaan over de
wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan, dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

Regeling van werkzaamheden
De Voorzitter: Omdat er nog een nota
van wijziging zal worden ingediend,
stel ik voor het wetsontwerp Wijziging
van hoofdstuk V (Departement van
Buitenlandse Zaken) van de begroting
van uitgaven van het Rijk voor het jaar
1979 (verzamelontwerp; tweede wijzigingsvoorstel) (16 159) van de agenda
af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer Van der Sanden, die het heeft
gevraagd.
De heer Van der Sanden (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Na de beslissing
die u gisteren hebt moeten nemen om
de uitgebreide commissievergadering
van de vaste Commissie voor Landbouw en Visserij a.s. maandag te annuleren pp grond van het Reglement
van Orde, aangezien één lid bezwaar
daartegen heeft gemaakt door het sa-

Ingekomen stukken
Regeling van werkzaamheden
Europese Raad
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menvallen met een plenaire vergadering van de Kamer, heb ik als voorzitter
van de vaste commissie daarvan de
Minister op de hoogte gesteld. De Minister heeft mij laten weten dat hij
hiermee in grote moeilijkheden komt,
gelet op de toezegging die hij de Kamer heeft gedaan geen nader beleid te
zullen voeren totdat het overleg met
de Kamer zou zijn gevoerd. Dit zou betekenen dat arbeidsplaatsen op de
tocht komen te staan omdat dit overleg niet zou kunnen worden gevoerd
vóór september. Ik spreek hier over de
behandeling van de Paardennota. Ik
moet dus een beroep op de Kamer
doen het alsnog mogelijk te maken dat
deze UCV a.s. maandag tóch zal
plaatsvinden.
De Voorzitter: De Kamer is in dit geval
irrelevant. Zolang het ene lid dat bezwaar heeft gemaakt en dat ook in deze vergadering aanwezig is, het bezwaar niet intrekt, kan ik niets doen.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Zoals u
weet, spreek ik altijd namens mijn fractie. Dus zal ik eerst mijn fractie moeten
raadplegen over de vraag of zij haar
standpunt wil veranderen. Zolang kan
ik mijn mededeling, eventueel, niet
herroepen.
De Voorzitter: Ik wacht dat af.
De heer Van der Sanden (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik ga ervan uit dat
wij morgen bij de regeling van de
werkzaamheden een definitieve beslissing daarover zullen kunnen nemen.
De Voorzitter: Ik wacht een voorstel
af. Zolang er geen nader voorstel is gedaan of zolang ik niet heb gehoord dat
het bezwaar van mevrouw Kappeyne
en zovelen als zich daarbij aansluiten,
is opgeheven, kan ik geen nader voorstel doen.

Aan de orde zijn de stemmingen over
de bij het debat over de notitie van de
Minister van Buitenlandse Zaken over
de Europese Raad te Venetië (16 250)
voorgestelde moties, te weten:
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Voorzitter
de gewijzigde motie-Brinkhorst c.s.
over het buitenlands beleid in het kader van de Europese Politieke Samenwerking (16090, nr. 12);
de motie-Brinkhorst c.s. over een
Nederlandse kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie (16250, nr. 2);
de motie-Patijn c.s. over uitbreiding
van de EG met Spanje en Portugal
(16250, nr. 3).
De gewijzigde motie-Brinkhorst c.s.
(16090, nr. 12) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA en de PSP tegen deze motie
hebben gestemd en dat de fracties van
de CPN en de BP afwezig zijn.
De motie-Brinkhorst c.s. (16250, nr. 2)
wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de PSP tegen deze motie
heeft gestemd.
De motie-Patijn c.s. (16 250, nr. 3)
wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is aangenomen met eenzelfde
stemverhouding als de vorige.
Ik stel voor, de notitie van de Minister van Buitenlandse Zaken over de
Europese Raad te Venetië (16 250)
voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over de
bij het debat over de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken inzake
een eventueel olie-embargo tegen
Zuid-Afrika (15 800-V,nr. 114) voorgestelde motie-Scholten c.s. over het instellen van een olie-embargo jegens
Zuid-Afrika (15 800-V, nr. 115.
De Voorzitter: Mij is gevraagd, de beraadslaging te heropenen. Ik stel voor,
aan dit verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Gisteravond zijn wij uit elkaar gegaan met de mededeling van
de Minister van Buitenlandse Zaken,
dat hij de grootst mogelijke bezwaren
heeft tegen de motie van de heer
Scholten. Daarmee liet hij de vraag
achter welke betekenis hieraan gehecht moest worden.
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Ik ben bij de parlementaire literatuur
eens te rade gegaan. Daarbij ben ik terechtgekomen bij het werk der werken,
de Handelingen. In de Handelingen
van 22 juni van het vorige jaar valt een
interessant debatje te lezen tussen Minister Albeda en mijn fractieleider de
heer Den Uyl. Minister Albeda heeft
toen namelijk de term gebruikt, dat de
Regering 'de grootst mogelijke moeite' heeft met een voorstel van de Kamer. Even later heeft de heer Albeda
de uitdrukking 'de grootst mogelijke
moeite' gepreciseerd door uit te spreken, dat v o o r d e Handelingen moet
worden vastgelegd, dat hij heeft bedoeld te zeggen dat het voor de Regering onaanvaardbaar is. De term 'de
grootst mogelijke moeite' bleek dus
'het onaanvaardbaar' in te houden.
Misschien is het een overbodige
vraag, gelet op de eenheid van kabinetsbeleid, maar mag ik hieruit afleiden, dat de Minister van Buitenlandse
Zaken met zijn term 'de grootst mogelijke bezwaren', naar analogie van zijn
collega Albeda bedoeld heeft te zeggen, dat het 'onaanvaardbaar' is?

D
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Misschien mag ikvaststellen, dat er in deze Kamer een grote
mate van overeenstemming bestaat
over de situatie in Zuid-Afrika, alsook
tussen de Minister en de Kamer.
Ik wil ook vaststellen, dat de Minister
zich gisteravond in zijn betoog, dat in
vele opzichten een goed betoog genoemd mag worden, geen principieel
tegenstander heeft betoond van een
olie-embargo als zodanig tegen ZuidAfrika. Hij heeft echter een aantal bezwaren aangevoerd tegen een Nederlands olie-embargo op dit moment.
Als ik het goed zie, is als kroongetuige door de Minister het geheel van
'zwarte' staten in Afrika aangevoerd.
Via een redenering, lopend langs een
registratie van feiten, heeft de Minister
de politieke conclusie getrokken, dat
de ambitie voor een olie-embargo tegen Zuid-Afrika op dit moment eigenlijk niet op instemming van die kant,
die hierbij zo nauw betrokken is, kan
rekenen. Hij heeft daarbij verschillende argumenten en feiten genoemd,
waaronder het verschuiven van de
VN-sanctieconferentie tegen Zuid-Afrika. Ik ga dit alles nu niet herhalen.
Ik heb de Minister gisteravond op dit
punt bestreden. Ik heb tegenover zijn
feiten een aantal andere feiten geplaatst. Zijn redenering heeft mij dan
ook niet overtuigd. Daar de feiten en
de daaraan verbonden politieke conclusie van de Minister kennelijk in be-
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langrijke mate het politieke raam, het
beleidskader, bepalen van waaruit de
Minister een olieboycot door Nederland op dit moment met klem heeft
ontraden, zou ik aan de Minister willen
vragen of hij dit raamwerk voor zich
zelf nog eens zou willen verifiëren en
of hij op zeer korte termijn, de door
hem betrokken stellingen nog eens
zou willen doorlichten, en of hij na die
doorlichting, mocht de Kamer mijn
motie heden aanvaarden, zijn uiteindelijk oordeel over de uitvoering van
het derde deel van de motie zou willen
geven.
Mijn fractie heeft er een sterke voorkeur voor, deze zaak voor het zomerreces tot een eind te brengen. Ik zou de
Minister dan ook willen vragen het zo
te doen verlopen dat wij volgende
week van het kabinet hierover uitsluitsel kunnen krijgen, in het raam van
hetgeen ik hier naar voren heb gebracht.

D
Minister Van der Klaauw: Mijnheer de
Voorzitter! Met de analyse die de heer
Scholten van het debat van gisteren
heeft gegeven, van tegengestelde opvattingen en dergelijke, kan ik het geheel eens zijn. Ik heb daar geen woord
aan toe te voegen. Hij vroeg mij nog
eens het raamwerk, op grond waarvan
ik mijn conclusies had getrokken, te
verifiëren. Ik heb natuurlijk deze conclusies niet lichtvaardig getrokken.
Laat ik dat vooropstellen. Ik ben echter
gaarne bereid nogmaals, misschien
kijkend langs andere kanalen, na te
gaan of de gegevens die ik heb, inderdaad de juiste zijn, waarvan ik overrigens overtuigd ben. Ingeval
deze motie wordt aanvaard - het
debat van gisteren heeft daarop
gewezen — zal ik deze motie meenemen naar het kabinetsberaad voor verder overleg.
De heer Ter Beek vroeg een nadere
explicatie van de uitdrukking 'de
grootst mogelijke bezwaren', die ik
gisteren tegen het laatste onderdeel
van het dictum van de motie van de
heer Scholten heb uitgesproken. Ik
heb deze woorden met grote zorgvuldigheid gekozen en ik heb er niets aan
toe te voegen.
De Voorzitter: De heer Scholten verzoekt om een vierde termijn. Ik stel
voor, aan dat verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Het gaat mij nu nog o m het
tijdselement, waarover de Minister
niet heeft geantwoord. Ik ben de Mi-
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Scholten
nister erkentelijk voor het feit dat hij
het raamwerk, gerelateerd aan de
zwarte staten in Afrika, nog eens wil
bekijken. Ik denk hierbij onder meer
aan het comité van de heer Clark en de
speciale VN-conferentie, die gehouden
zou worden. Ik heb echter gevraagd of
hij dit op korte termijn wilde doen. In
het debat van gisteravond zijn argumenten door de Minister gebruikt - op
vragen van de heer Bolkestein kwam
die precisering naar voren - zijn feiten
door de Minister gehanteerd die hij
slechts twee a drie dagen geleden in
zijn bezit kreeg. Deze argumenten en
feiten waren ontleend aan de situatie in
Zimbabwe. Het is dus kennelijk mogelijk voor de Regering o m niet alleen op
zeer korte termijn dit soort informatie te
krijgen, maar ook om er conclusies aan
te verbinden.
Ik zou graag de toezegging krijgen
van de Minister van Buitenlandse Zaken, dat die doorlichting op deze korte
termijn plaatsvindt. Ik zou ook graag
de toezegging krijgen van de Minister
van Buitenlandse Zaken dat de Kamer
met enkele dagen wordt geïnformeerd, mocht mijn motie worden aanvaard, over de bereidheid om haar integraal uit te voeren.
De heer Van der Spek (PSP): Is volgende week donderdagavond vroeg genoeg?
De heer Scholten (CDA): Dit is niet wat
ik heb gevraagd. Ik meen dat de Kamer
zo tijdig door de Regering dient te worden geïnformeerd dat mogelijk is wat
ik heb gezegd, namelijk afronding van
deze zaak, voordat het zomerreces in
werking treedt. Ik hoop dat dit volgende week donderdagavond is, want vrijdag ga ik met vakantie.

D
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik begrijp dat de Minister
naar aanleiding van het verzoek van de
heer Scholten ertoe bereid is, nog
eens na te gaan of datgene wat hij gisteren heeft gezegd, juist is. Dit lijkt mij
een gedragslijn die vaker kan worden
gevolgd.
Het gaat er nu o m dat de Minister
heeft verklaard dat hij niets heeft toe te
voegen aan zijn uitlating dat hij de
grootst mogelijke bezwaren tegen de
motie-Scholten heeft en dat hij, wanneer de motie wordt aanvaard, deze in
het kabinetsberaad zal brengen. Ik heb
nog slechts één concrete vraag aan de
Minister. Is hij ertoe bereid, de Kamer
toe te zeggen dat de Kamer direct na
afloop van dit kabinetsberaad wordt
ingelicht over de uitkomsten ervan?

Kan de Kamer dus nog dit weekeinde
een brief van de Minister krijgen,
waarin is vermeld wat de uitkomst van
het kabinetsberaad is?
De heer Lubbers (CDA): Gaat u maandag al met vakantie?
De heer Ter Beek (PvdA): Ik weet dat
de Minister dinsdagavond aanstaande
Nederland moet verlaten om een m i nisterraadszitting van de NAVO in Ankara bij te wonen. Dit betekent dat,
wanneer wij nog voor het reces met de
Minister willen debatteren, dit slechts
maandag of dinsdag overdag kan. Ik
neem aan dat ook de heer Lubbers
prijs stelt op een zorgvuldige voorbereiding van dit debat. Daarom is het
aardig, wanneer wij de brief in het
weekeinde krijgen.
De heer Lubbers (CDA): Mij gaat het
erom dat de Minister waarschijnlijk het
beste zijn eigen agenda kent.
De heer Ter Beek (PvdA): Dit lijkt mij
ongetwijfeld het geval. Ook lijkt het mij
dat w i j het politieke belang in het oog
moeten houden. Ik wil niet van de Minister vragen, niet naar Ankara te vertrekken en zijn Staatssecretaris er naar
toe te sturen. Ik meen dat ook het CDA,
gelet op 'plaats nummer 10' niet veel
vertrouwen heeft in de heer Van der
Mei.
De heer Schakel (CDA): Dat is een misselijke opmerking.

D
Minister Van der Klaauw: Mijnheer de
Voorzitter! Afgezien van de laatste opmerking van de heer Ter Beek, merk ik
op dat er altijd een minister van Buitenlandse Zaken ad interim is.
De indringende wensen van de heren Scholten en Ter Beek zal ik in het
kabinetsoverleg brengen.
De beraadslaging wordt gesloten.
De motie-Scholten c.s. (15 800-V, nr.
115) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat bij afwezigheid van de fractie van de BP, de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP, het GPV en DS'70,
alsmede de leden Van Heel-Kasteel,
Hennekam, Bremen, Van der Sanden,
Van Dijk, Schakel, Van lersel, Mateman, G. C. van Dam, Wisselink en Van
Rooijen tegen deze motie hebben gestemd.
Ik stel voor, de brief van de Minister
van Buitenlandse Zaken inzake een
eventueel olie-embargo tegen Zuid-Afrika (15 800-V, nr. 114) voor kennisgeving aan te nemen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsontwerp Uit
breiding van de Wet algemene bepa
lingen milieuhygiëne (Instelling van
een Centrale raad voor de milieuhygiëne)(14 818).
De Voorzitter: Mevrouw Epema-Brugman vraagt opnieuw heropening van
de beraadslaging. Ik stel voor, aan dat
verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! De Minister
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne zorgde gisteren voor een merkwaardige verrassing. Vooral merkwaardig was het tijdstip waarop hij
met zijn mededelingen kwam. Zou de
Minister niet met deze mededeling zijn
gekomen als wij vorige week over dit
wetsontwerp hadden gestemd, gezien
zijn mededeling dat de uitspraak niet
eerder kon worden gedaan dan gisteren? Waarom heeft hij dit 'onaanvaardbaar' niet al in het debat duidelijk
gemaakt?
De Minister heeft gisteren wel gezegd dat hij heeft afgewacht of deze
amendementen zouden worden ingetrokken. Waarom? Dat debat, waarbij
het er overigens niet op leek dat deze
amendementen door een meerderheid
zouden worden gesteund, gaf daartoe
toch geen enkele aanleiding? Was de
Minister, achteraf gezien, toch bang
dat onze argumenten beter waren dan
de zijne, zodat er wel een meerderheid
voor de amendementen zou zijn?
Het amendement betreffende de
rechtstreekse advisering is uitvoerig
besproken. De Minister heeft zelf geconstateerd dat uit het mondeling
overleg dat de Minister-President op
26 maart jl. heeft gevoerd met de vaste
Commissie voor Binnenlandse Zaken
de conclusie kan worden getrokken
dat het niet bij voorbaat uitgesloten
moet worden geacht dat het bij wet
mogelijk wordt gemaakt, een adviescollege rechtstreeks aan het parlement
te laten adviseren. Van die mogelijkheid heeft mijn fractie gebruik gemaakt en daarom het amendement op
stuk nr. 30 ingediend. Dat amendement handhaven wij, ondanks de dreigementen van de Minister, omdat wij
menen dat de positie van het parlement dient te worden versterkt. Dit is
één van de middelen daartoe. Wij vinden het onbegrijpelijk dat hiertegen
zulk zwaar geschut in stelling wordt
gebracht door het kabinet en dat een
meerderheid van het parlement zich

Daartoe wordt besloten.
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Epema-Brugman
dat maar laat welgevallen, in plaats
van voor haar rechten op te komen.
Ik kom tot de zware uitspraak over
het amendement op stuk nr. 20, het
amendement 'betreffende de naamgeving' zoals de Minister het gisteren formuleerde. Wil hij daarmee suggereren
dat het niet om de inhoud maar alleen
o m de naam gaat? Dat zijn 'milieuhygiëne' hetzelfde is als mijn 'milieu'?
Als dat het geval is, begrijp ik zijn
angst niet; dan begrijp ik niet dat zo'n
amendement in de Ministerraad
moest worden besproken. Ik meen dat
met de term 'milieu' beter datgene
wordt gedekt wat de Raad moet doen
dan met de term 'milieuhygiëne'. De
Minister behoeft het begrip 'milieuhygiëne' dan ook niet steeds verder op te
rekken.
Ik ben mij de consequenties bewust van een discussie over naamgeving. Ik vind zo'n discussie niet vruchteloos. Het is onzin, te stellen, zoals de
Minister dat doet, dat een dergelijke
discussie ten detrimente van het ' m i lieubeleid' - let w e l : hij sprak niet van
'milieuhygiënisch b e l e i d ' - zou gaan.
Het beleid van deze Minister, van dit
kabinet, leidt daartoe veeleer. Mijn
amendement is slechts bedoeld als
een versterking van dat milieubeleid.
Mijnheer de Voorzitter! Gisteren hebben de fracties van CDA en VVD al laten weten dat de woorden van de Minister geen enkele invloed zouden
hebben op hun stemgedrag. Vandaag
laat ik u weten dat dit ook voor mijn
fractie het geval is. Het eindresultaat
wachten wij met belangstelling af.

D
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb gisteren namens
mijn fractie meegedeeld dat de verklaring van de Minister even verrassend
was als overbodig. De term 'overbodig' sloeg op het feit dat wij hier een
uitvoerige discussie hebben gehad op
grond waarvan de Minister alleen al
kon afleiden hoe de stellingname van
onze fractie zou zijn ter zake van de
amendementen op de stukken nrs. 20,
21 en 30. Het woord 'verrassend' sloeg
op het feit dat de Minister in deze fase
met deze opmerkingen kwam. In die
zin kan ik dit deel van het betoog van
mevrouw Epema van zoeven onderschrijven. Enige opheldering over die
verrassing lijkt dan ook achteraf noodzakelijk.
Ik gebruik deze heropening tevens en dit is dan een stemverklaring vooraf
- om nog eens aan te duiden waarom
mijn fractie tegen de amendementen
op de stukken 20, 21 en 30 zal stern-
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men. Dat stemgedrag lag al lang vóór
de uitspraak van de Minister van gisteren vast. Men weet dat de stemming al
eerder een week is uitgesteld.
In de eerste plaats een opmerking
over amendement 20 betreffende de
naamgeving: als de naam er niet toe
doet en geen effect op het takenpakket
heeft, dan is het de vraag waarom het
amendement is voorgesteld.
In de tweede plaats: uit een oogpunt
van systematiek van wetgeving moet
in de gehele Wet algemene bepalingen milieuhygiëne de naam worden
veranderd, of niet, en niet slechts in
één hoofdstuk.
Ik wijs er vervolgens op, dat in het
amendement op stuk nr. 21 een geweldig verschil is te onderkennen tussen
'na overleg met' en 'in overeenstemming' met. Ik verwijs naar hetgeen ik
tijdens de discussie hierover heb gezegd. Wij zullen daarom hiertegen
stemmen.
De grootst mogelijke moeite - om
deze term ook maar eens te gebruiken
- heb ik met de beschouwing die mevrouw Epema zojuist heeft gehouden
naar aanleiding van amendement 30.
Zij stelde ten onrechte, dat een meerderheid van dit parlement niet voor
zijn rechten zou opkomen, nota bene
nadat wij gisteren een sub-amendement van haar hebben gesteund met
betrekking tot de Wet geluidhinder en
de Afvalstoffenwet.
Er is hier een discussie geweest over
de staatsrechtelijke kanten van de
zaak, over de precedentwerking naar
andere raden toe en er is een mondeling overleg met de Minister-President
over deze zaak geweest, hetgeen voor
ons voldoende argument is om niet bij
uitzondering nu dit punt in deze wet te
regelen. Dat hierover een discussie nodig is, wellicht op korte termijn,
spreekt vanzelf, maar ik heb tijdens het
debat voldoende argumenten aangevoerd o m de suggestie weg te nemen,
dat althans dat gedeelte van de meerderheid waarvoor ik hier sta niet zou
opkomen voor de rechten van het parlement.

D
Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het debat over de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne begonnen met te zeggen, dat wij nu al jaren spreken over
de naamgeving: moet het de centrale
raad voor de milieuhygiëne of de centrale raad voor het milieu zijn? Ik heb
het parlement opgeroepen, zich aan
de hoofdlijnen te houden en niet te
zeuren over de vraag, hoe het beestje
moet heten, immers, wij allen - d e Mi-
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nister zowel als de centrale raad voor
de milieuhygiëne en de Kamer - zijn
het erover eens, dat moet worden uitgegaan van de brede context en de
brede interpretatie van het woord ' m i lieuhygiëne'.
Desondanks zijn wij toch weer uren
bezig met alleen maar de naamgeving.
Veel belangrijker voor onze fractie is,
dat duidelijk is komen vastte staan dat
de centrale raad voor de milieuhygiëne kan adviseren over alle onderwerpen die met het milieu te maken hebben, direct dan wel indirect. Er is voor
ons dan ook geen twijfel mogelijk wanneer wij in het kader van de systematiek van de wet spreken over milieuhygiëne - dat een brede context en
een brede interpretatie van het woord
noodzakelijk, gewenst en vanzelfsprekend is. Dat is de reden waarom wij tegen het amendement op stuk nr. 20
zullen stemmen.
Mijnheer de Voorzitter! Met betrekking tot de amendementen op de stukken nrs. 21 en 30 kan ik het betoog van
de heer Lansink steunen, zij het, met
een korte aantekening over de directe
advisering van adviesraden van de Regering naar het parlement toe. In alle
voorgaande debatten over deze zaak
en ook straks bij de grondwetswijziging is het heel duidelijk, dat onze fractie - zoals verwoord door mevrouw
Kappeyne van de Coppello - zich sterk
tegen deze directe advisering zal keren. Wij vinden namelijk, dat de staatsrechtelijke scheiding tussen hetgeen
de Regering doet en datgene, wat het
parlement doet, altijd staatsrechtelijk
in stand moet worden gehouden.
Daarom zullen wij tegen het amendement op stuk nr. 30 stemmen.

D
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met betrekking tot het eventueel adviseren van de centrale raad
aan het parlement inderdaad de woorden 'niet bij voorbaat uitgesloten moet
worden geacht' gebruikt. Het is heel
duidelijk, dat ik deze woorden heb gebruikt in de context van het overleg dat
nog plaatsvindt ten aanzien van het
adviseren door adviesraden in het algemeen aan het parlement en dat ik
het niet bij voorbaat uitgesloten acht,
dat de uitkomst van dat overleg ertoe
leidt, dat het wel zou kunnen.
Ten aanzien van de kwestie van de
naamgeving - mevrouw Verkerk wees
er terecht op; ik heb het zelf ook gezegd - moeten wij ons niet verliezen in
discussies hierover, omdat de inhoud
van het beleid essentieel is. Ik heb dan
ook gezegd dat de ministerraad van
mening is, dat bij aanvaarding van het
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Ginjaar
amendement opnieuw zal moeten
worden bezien, welke consequenties
dat heeft.
Immers, het begrip 'milieuhygiëne'
is zo wijd verbreid, d a t t o c h o p z i j n
minst de nodige zorgvuldigheid zal
moeten worden betracht ten aanzien
van de consequenties van het op één
plaats invoeren van het begrip ' m i lieu'. Ik w i l erop wijzen dat ik duidelijk
heb gesteld dat de Ministerraad van
mening is, dat de beide amendementen aanleiding zouden kunnen geven
tot het in overweging nemen. Ik heb
niet meer gezegd dan dat.
Ten aanzien van de tijd heb ik ook
heel duidelijk gesteld, dat de Ministerraad niet in de gelegenheid was geweest zich eerder over deze materie te
buigen.

Lid 2 van artikel 63 wordt zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Lambers-Hacquebard c.s. (stuk nr. 21, II) wordt bij zitten
en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.
Lid 3 van artikel 63 wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Naar mij blijkt, trekt mevrouw Epema-Brugman haar amendementen stuk nrs. 30, III en IV in, zodat
zij geen onderwerp van behandeling
meer uitmaken.

Het amendement-Epema-Brugman
c.s. (stuk nr. 13) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór dit amendement hebben gestemd.
De Voorzitter: Ik neem aan, dat door
de verwerping van dit amendement de
amendement-Epema-Brugman c.s.
(stuk nrs. 34,1 en III) als vervallen kunnen worden beschouwd.
Lid 2 van artikel 66 wordt zonder stemming aangenomen.

Lid 4 van artikel 63 wordt zonder stemming aangenomen.

Lid 3 van artikel 66 wordt zonder stemming aangenomen.

De beraadslaging wordt gesloten.

Het gewijzigde amendement-EpemaBrugman c.s. suk nr. 30, V) wordt bij
zitten en opstaan verworpen.

Het gewijzigde amendement-Lambers-Hacquebard c.s. (stuk nr. 35, A en
B) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

Het amendement-Epema-Brugman
c.s. (stuk nr. 20, II) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór dit amendement hebben gestemd en dat de fractie van de
BP afwezig is.

Artikel 63 wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel A van artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

Het amendement-Epema-Brugman
c.s. (stuk nr. 18) wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De onderdelen B en C worden zonder
stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik neem aan, dat als gevolg van de verwerping van het amendement-Epema-Brugman c.s. (stuk nr.
20, II) de overige op stuk nr. 20 voorkomende amendementen als vervallen
kunnen worden beschouwd.
Artikel 62 van onderdeel D wordt zonder stemming aangenomen.
Het gewijzigde amendement-EpemaBrugman c.s. (stuk nr. 30,1) wordt bij
zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.
Ik neem aan, dat hierdoor ook het
amendement-Epema-Brugman c.s.
(30, II) als verworpen kan worden beschouwd.
Het amendement-Lambers-Hacquebard c.s. (stuk nr. 21,1) wordt bij zitten
en opstaan verworpen.

Het amendement-Epema-Brugman
c.s. (stuk nr. 31) wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.
Het gewijzigde amendement-EpemaBrugman c.s. (stuk nr. 33) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de PvdA, D'66,
de PPR, de CPN en de PSP vóór dit
amendement hebben gestemd.
Lid 4 van artikel 66 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 64, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van de amendementen-Epema-Brugman c.s. (stukken nrs.
31 en 18) wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde amendement-Lambers-Hacquebard c.s. tot invoeging
van een nieuw lid 5 (stuk nr. 36) wordt
bij zitten en opstaan met algemene
stemmen aangenomen.

Het amendement-Lambers-Hacquebard c.s. (stuk nr. 23) wordt bij zitten
en opstaan verworpen.

Artikel 66, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Lambers-Hacquebard
c.s. (stuk nr. 36) wordt zonder stenv
ming aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór dit amendement hebben gestemd en dat de fractie van de
BP afwezig is.
Het amendement-Lansink c.s. (stuk nr.
27,1) wordt bij zitten en opstaan met
algemene stemmen aangenomen.
Het amendement-Lansink c.s. (stuk nr.
27, II) wordt bij zitten en opstaan met
algemene stemmen aangenomen.

Artikel 67 wordt zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Epema-Brugman
c.s. (stuk nr. 15) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór dit amendement hebben gestemd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

Artikel 65, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van de amendementen-Lansink c.s. (stuk nrs. 27,1 en II),
wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 68 wordt zonder stemming aangenomen.

Lid 1 van artikel 63 wordt zonder stenv
ming aangenomen.

Lid 1 van artikel 66 wordt zonder stemming aangenomen.

Lid 1 van artikel 71 wordt zonder sterrv
ming aangenomen.
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De artikelen 69 en 70 worden zonder
stemming aangenomen.
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Voorzitter
Het amendement-Lansink c.s. (stuk nr.
28) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de SGP, het GPV en DS'70
vóór dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Epema-Brugman
c.s. (stuk nr. 16) wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
Het tweede lid van artikel 71, zoals het
is gewijzigd door de aanneming van
het amendement-Epema-Brugman c.s.
(stuk nr. 16) wordt zonder stemming
aangenomen.
Het tweede en derde lid van artikel 71
worden zonder stemming aangenomen.
Het gewijzigde artikel 71 wordt zonder
stemming aangenomen.
De artikelen 72 tot en met 74 worden
zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Epema-Brugman
c.s. (stuk nr. 17,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór dit amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de verwerping van het amendement-EpemaBrugman c.s. (stuk nr. 17,1) het andere
op stuk nr. 17 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.
Artikel 75 wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen 76 tot en met 78 worden
zonder stemming aangenomen.
Het gewijzigde onderdeel D wordt zonder stemming aangenomen.
Onderdeel E wordt zonder stemming
aangenomen.
Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
De artikelen II tot en met V en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.
Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen over
de tijdens het debat over het wetsontwerp Herziening van het wettelijk

minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere
uitkeringen en pensioenen per 1 juli
1980 en 1 januari 1981, (16 212), te we
ten:
de motie-Van der Doef c.s. over het
handhaven van de koopkracht van
mensen met het m i n i m u m l o o n en sociale minima (16212, nr. 6);
de motie-Van der Doef c.s. over het
niveau van de sociale uitkeringen
(16212, nr. 7);
de motie-B. de Vries c.s. over het
handhaven van de koopkracht van de
minimumgezinsinkomens in 1980
(16212, nr.8);
De Voorzitter: Mij is gevraagd, de beraadslaging te heropenen.
Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Over met name de
koopkrachtzekerheid voor de sociale
minima is al veel verklaard, toegelicht,
ingetrokken, uitgelegd, beloofd, verkeerd begrepen en opnieuw heilig beloofd. Er mag geen twijfel bestaan
over de vraag, wat nu precies met de
teksten, die in het geding zijn wordt
bedoeld.Ik heb gisteren de gevraagde
inlichtingen van de Regering gekregen. Ik heb aan de heren De Vries en
De Korte gevraagd of zij bereid waren
wijzigingen aan te brengen in hun motie op grond van aangetoonde onduidelijkheden en onzekerheden, die zij
juist wilden wegnemen.
Ik heb tot mijn spijt vastgesteld dat
er geen wijziging is aangekondigd. Dat
heeft ons ertoe gebracht onze eigen
motie op nr. 6 nader te preciseren wat
betreft het tijdstip, waarop uiterlijk
voorstellen van de Regering moeten
zijn ingediend. Het is zaak dat uiterlijk
1 oktober maatregelen kunnen worden
genomen. De uitspraken, die de heren
De Vries en De Korte hebben gedaan,
maken duidelijk, dat zij zich eerder vertrouwd voelen met de uitspraken en
opvattingen van de Minister-President
ter zake van de sociale zekerheid dan
met die van de Minister van Sociale
Zaken. Dat zou op zich zelf een reden
moeten zijn om te vragen wat precies
de strekking van de motie is.
Nu geen wijziging is voorgesteld,
onderstreep ik nog eens, dat deze motie uitsluitend spreekt over gezinshuishoudens, in tegenstelling tot eerdere
toezeggingen, ook van de zijde van het
CDA. Niet wordt in die motie gesteld,
dat die voorstellen op een zodanig tijd-

stip moeten zijn ingediend, dat per 1
oktober maatregelen kunnen worden
genomen.
Dat leidt ertoe dat wij zeer hechten
aan de eigen motie, hoewel ik bepaald
niet heb willen uitsluiten, dat de Kamer vandaag tot een gemeenschappelijke motie, althans een motie waarop
een grote meerderheid in deze Kamer
zich had kunnen verenigen, was gekomen. Nu de regeringspartijen er o m eigen politieke redenen aan hebben gehecht, een cryptische, mistige motie in
te dienen, moet ik erop staan dat wij
aan onze eigen motie vasthouden' uiteraard in de verwachting dat deze niet
mis te begrijpen motie, die in overeenstemming is met uitspraken die ook
eerder door de CDA-fractie zijn gedaan,
een meerderheid in deze Kamer zal
krijgen.
De Voorzitter: De heer Van der Doef
heeft zijn motie (16212, nr. 6) gewijzigd in die zin, dat het dictum ervan
k o m t t e luiden:
nodigt de Regering uit op een zodanig
tijdstip met daartoe strekkende voorstellen te komen, dat maatregelen nog
op 1 oktober 1980 kunnen worden ingevoerd,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 10(16 212).
Mij is tevens zojuist gebleken, dat de
gewijzigde tekst van de motie de leden
niet tijdig heeft bereikt. Ik weet niet
waarom niet, maar zal dat uiteraard laten nazoeken. Onder deze omstandigheden moet ik voorstellen de sternmingen uit te stellen tot aanstaande
dinsdag. Het lijkt mij namelijk het
meest correct de stemmingen over alle drie de moties, dus de nrs. 6 tot en
met 8, tot die datum uit te stellen.
De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het met uw
conclusie eens. Ik hecht er alleen aan,
mee te delen dat ik mij heb beijverd,
ervoor te zorgen dat de leden gisteravond nog deze gewijzigde motie in
hun vakjes konden aantreffen. Het spijt
mij dat dit niet is gelukt.
De Voorzitter: Ik zal dit speciale geval
onderzoeken en een regeling treffen
waarmee herhaling in de toekomst
wordt voorkomen. In de afgelopen
maanden hebben wij zo'n ervaring gelukkig niet gehad, maar preventie voor
de toekomst is toch nuttig.
Overeenkomstig het voorstel van de
Voorzitter wordt besloten.
De beraadslaging wordt gesloten.
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De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen
over de onderwerpen, waarover zojuist is gestemd.

D
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb mij in mijn stemgedrag over de motie-Scholten c.s.
(15800-V, nr. 115) door de volgende
overwegingen laten leiden.
De bezwaren van DS'70 tegen het afschuwelijke systeem van apartheid in
Zuid-Afrika mogen bekend worden
verondersteld. Het buitenlands beleid
van Nederland behoeft niet in zijn inbreng, maar dient wel in zijn uitvoering zoveel mogelijk gecoördineerd te
worden met dat van de negen. Dat betekent, dat pas door ons voor een olieboycot jegens Zuid-Afrika wordt gekozen indien de negen hiertoe zouden
besluiten.
De positie van Zimbabwe en de afhankelijkheid van dit land van olie uit
Zuid-Afrika op dit moment moeten
overigens in dit kader worden beoordeeld en mogen niet nodeloos geschaad worden. Het experiment Zimbabwe is ook in zijn economisch weislagen van vitaal belang voor hetzuidelijk deel van Afrika.
Het is voorts een politiek relevant
feit dat de VN-conferentie over sancties tegen Zuid-Afrika, die het VN-centrum tegen apartheid dit jaar zou nouden, naar het volgend jaar is verschoven. De Nederlandse inbreng kan eerst
alsdan op politiek effectieve wijze gestalte krijgen.
Zou een olie-embargo niet als logische tegenhanger moeten hebben een
afzien door Nederland, direct dan wel
indirect, van Zuid-Afrika's grondstoffenrijkdom? Hierover zwijgt de motie,
hetgeen inconsequent moet worden
geacht.
Dit alles afwegende tegen het effect
van de politieke signaalfunctie die een
eenzijdige Nederlandse stap nu zou
hebben ten opzichte van Zuid-Afrika,
een stap die als solo-actie economisch
van marginaal belang is, meende ik
niet voor de motie te kunnen sternmen.

D
De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil een korte stemverklaring afleggen over de motie-Brinkhorst
c.s. ten aanzien var. een Nederlandse
kandidaat voor het voorzitterschap
van de Europese Commissie, waar
mijn fractie voor heeft gestemd. Zij is
van mening, dat de Regering moet
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trachten in aile politieke groeperingen
te zoeken naar een kandidaat die geschikt is voor deze positie. Daarmee
wil mijn fractie nog niet het streven
van sommigen onderschrijven, dat deze kandidaat noodzakelijkerwijs moet
worden gevonden in de rangen van de
oppositie.

D
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Wij hebben de motie-Brinkhorstc.s. (16250, nr. 2) in algemene
termen ondersteund. Wij hebben daarbij absoluut niet het oog gehad op één
persoon of één partij. Het ging ons
vooral om een repressieve reprimande
aan de Regering, dat zij er niet in is geslaagd, een Nederlandse voorzitter te
vinden. Dat is een ernstige zaak.

De Voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen besloten te stellen in handen van:
a. de vaste Commissie voor Justitie:
wetsontwerp Wegneming van een
aantal ongelijkheden tussen man en
vrouw in het personen- en familierecht
en in enige andere wetten (16 247);
b. de vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen en de vaste
Commissie voor Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk gezamenlijk:
wetsontwerp Intrekking van de Wet
van 26 mei 1970 tot regeling van het
onderwijs van rijkswege in de beeldende kunsten - 'de Wet op de Rijksakademie' - en machtiging tot het oprichten van een rechtspersoon welke
ten doel heeft nieuwe vormen van
kunstbeoefening te stimuleren
(16 241).

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van de wetsontwerpen:
Regeling van het lidmaatschap van
het Koninklijk Huis (Wet lidmaatschap
Koninklijk Huis) (15 673);
Wijziging van enige wettelijke bepalingen betreffende leden van het KoninklijkHuis(16 032);
Aanvulling van de Wet financieel
statuut van het Koninklijk Huis tot regeling van de uitkeringen aan Prinses
Juliana en haar echtgenoot (16 183).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzitter! Bij de bespreking van het wetsontwerp Lidmaatschap Koninklijk Huis
Sociale verzekeringen
Europese Raad
Olie-embargo
Milieuhygiëne
Koninklijk Huis

hebben verleden week enige leden
van de Kamer aandacht gewijd aan de
voorgeschiedenis van dit wetsontwerp. Laat ik mijnerzijds daarover
ook enige opmerkingen mogen maken. Drees en Oud hebben op verzoek
van de Regering in 1964 een advies
uitgebracht over de ministeriële verantwoordelijkheid in aangelegenheden van het Koninklijk Huis en een advies over de vraag, of het begrip Koninklijk Huis moet worden omgeschreven. Zij hebben die vraag ontkennend
beantwoord.
Hun conclusie luidde:
'Het is onbegonnen werk dergelijke
regels op te stellen. De omstandigheden, waaronder zij zullen moeten worden toegepast, zijn te onvoorzienbaar.
Stelt men niettemin algemene regels
op, dan zal men er niet aan kunnen
ontkomen, de mogelijkheid van afwijking daarvan open te laten.'
De Regering verklaarde destijds zich
bij dat standpuntte kunnen aansluiten.
In de jaren 1969 en 1970 kreeg de
kwestie van al dan niet regeling van
het lidmaatschap opnieuw belang
door de indiening bij de Staten-Generaal van een voorstel tot wijziging van
de grondwettelijke bepalingen inzake
uitkeringen aan en belastingvrijdom
voor de Koning en andere leden van
het Koninklijk Huis.
De staatscommissie-Cals/Donner
kreeg het verzoek, zich met voorrang
te beraden op deze aangelegenheid. In
de staatscommissie werd verschillend
gedacht over de wenselijkheid, met
het oog op wettelijke bepalingen die
betrekking hebben op leden van het
Koninklijk Huis, in de Grondwet een
nadere regeling ten aanzien van dat
lidmaatschap te treffen. De staatscommissie was echter eenstemmig van
mening dat de thans in artikel 22 van
de Grondwet vervatte regeling inzake
uitkeringen aan leden van het Koninklijk Huis definiëring noodzakelijk
maakt.
De Regering deelde dat doordeel en
zij achtte voorts regeling ook wenselijk
met het oog op wettelijke bepalingen
elders in onze wetgeving. Op blz. 3 van
de memorie van toelichting op het
wetsontwerp tot opneming van het
huidige artikel 21a van de Grondwet
deelt de Regering mee, dat haar voor
de aanwijzing van de leden van het Koninklijk Huis een ruime algemene omschrijving, waarbij wordt uitgegaan
van alle potentiële troonopvolgers, als
mogelijkheid voor ogen staat.
De Staatscommissie en de Regering
hebben in de betreffende stukken ook
aandacht geschonken aan de ministeriële verantwoordelijkheid in aangelegenheden van het Koninklijk Huis. Zij
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verwijzen naar het advies van Drees en
Oud hierover uit 1964. De Staatscommissie en de Regering sluiten zich aan
bij de stelling in dat advies, dat de
grens tussen particuliere aangelegenheden en die, waarop de ministeriële
verantwoordelijkheid betrekking heeft,
daar behoort te worden getrokken,
waar een particuliere aangelegenheid
raakt aan het openbaar belang.
De reden, waarom ik deze uiteenzetting geef, is hierin gelegen, dat aldus
duidelijkheid wordt verschaft over de
motieven van destijds om over te gaan
tot opneming van artikel 21a in de
Grondwet. Men had daarbij dus het
oog op artikel 22 van de Grondwet
over de uitkeringen en op een aantal
andere bepalingen in de wetgeving die
spreken van 'leden van het Koninklijk
Huis'. De ministeriële verantwoordeIijkheid komt in het geding bij de
vraag, voor welke aangelegenheden
van het Koninklijk Huis die verantwoordelijkheid geldt en niet bij de
vraag, wie lid van het Koninklijk Huis
zijn.
Ten slotte is mijn weergave interessant vanwege het feit, dat de Regering
blijkbaar ook destijds al aan de erfopvolging dacht als mogelijk criterium
voor de regeling van het lidmaatschap. Ik ontveins mij niet dat het kabinet-Biesheuvel, enige jaren later optredend, bij de behandeling van het wetsontwerp inzake het financieel statuut
in 1972 te kennen gaf, een beperkter
kring van leden van het Koninklijk Huis
voor ogen te hebben.
Mijnheer de Voorzitter! Wij danken
de woordvoerders van de fracties die
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waardering hebben uitgesproken voor
het feit, dat thans wetsontwerpen worden behandeld inzake het lidmaatschap van het Koninklijk Huis. Voor zover die waardering zich ook heeft uitgestrekt tot de inhoud van de wetsontwerpen, willen wij daarvoor natuurlijk
onze bijzondere dank betuigen.
De heer Nijhof heeft expliciet de
vraag gesteld: waarom dit wetsontwerp? Ik denk dat het meest klinische antwoord op die vraag moet 1 uiden : omdat artikel 21a van de Grondwet zulks gebiedt. Dit ontslaat ons eigenlijk al van de noodzaak, ons te begeven in verdere beschouwingen over
de vraag, of het afgezien daarvan ook
nodig of wenselijk zou zijn geweest,
zulk een wetsontwerp in te dienen.
De heer Nijhof (DS'70): Ik heb de indruk, dat er sprake is van een misverstand. Bij mijn weten heb ik deze vraag
niet gesteld. Ik meen dat de heer Verbrugh deze vraag heeft gesteld. Hij
heeft namelijk ook de zin van dit wetsontwerp bestreden. Ik heb dat niet gedaan. Het is inderdaad een bijna retorische vraag, waarom dit wetsontwerp
is ingediend.
Minister Van Agt: Ik vond hem als retorische vraag juist zo kernachtig. Er
zijn momenten waarop ik in het hartelijke verkeer met de Kamer zelfs retorische vragen graag tot onderwerp van
bespreking maak.
De heer Nijhof (DS'70): Dat is dan iets
voor de herdruk!
Minister Van Agt: Het wetsontwerp
heeft de verdienste zekerheid te ver-
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schaffen over de status, van met name
die familieleden van de Koning die niet
voor erfopvolging in aanmerking komen en over de status van echtgenoten van leden van het Koninklijk Huis.
Het is bekend dat die echtgenoten in
het verleden van geval tot geval bij Koninklijk besluit werden gelijkgesteld
met leden van het Koninklijk Huis.
Op bladzijde 7 van de memorie van
toelichting is de relatie tussen ministeriële verantwoordelijkheid en lidmaatschap van het Koninklijk Huis, zoals
het kabinet die relatie ziet, aldus aangegeven: niet door de omvang van de
kring van leden van het Koninklijk
Huis, maar door de betrokkenheid van
het openbaar belang wordt de activering van de ministeriële verantwoordelijkheid bepaald. Daarmee blijven
wij in het voetspoor van het advies van
Drees en Oud en van de staatscommissie-Cals/Donner.
De leden Patijn, Brinkhorst, Van der
Spek, Waltmans, Wolff en Nijhof uitten
kritiek op of plaatsen vraagtekens bij
het uitgangspunt dat wij voor de regeling van het lidmaatschap hebben gekozen. De heer Patijn merkte op dat de
vraag of moet worden aangesloten bij
het gewoonterecht, negatief moet
worden beantwoord, nu voor het eerst
bij wet een regeling wordt getroffen.
Wij hebben in de memorie van toelichting een passage opgenomen over
de thans bestaande situatie. Wij hebben een inventarisatie geboden, opdat
vervolgens kan worden bezien in hoeverre er motieven zijn daarvan bij wettelijke regeling af te wijken, dan wel de
wettelijke regeling daarmee in overeenstemming te doen zijn. In het algemeen is het een voorwaarde van goede wetgeving om na te gaan of er al regels bestaan en zo ja, of die al dan niet
in gewijzigde v o r m , hun grondslag
dienen te verkrijgen in een wetsontwerp.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Patijn stelde dat er een duidelijke beperking moet komen van het aantal
personen voor wier gedragingen ministeriële verantwoordelijkheid geldt.
Met zijn overweging dat het functioneren van het staatshoofd niet mag worden belemmerd door het optreden van
andere leden van het Koninklijk Huis,
stem ik vanzelfsprekend in. De ministeriële verantwoordelijkheid in aangelegenheden van het Koninklijk Huis is
erop gericht, dat het koningschap naar
behoren functioneert en niet in discrediet wordt gebracht door handelingen
van derden.
De relatie waarin leden van het Koninklijk Huis staan tot de Koning
brengt met zich dat hun handelen bij-
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zondere aandacht verdient, omdat hun
gedragingen eerder dan die van anderen het functioneren van het koningschap en daarmee het openbaar belang zullen raken.
Tegen de tweede overweging van
de geachte afgevaardigde dat de ministeriële verantwoordelijkheid voor de
gedragingen van leden van het Koninklijk Huis tegenover de Staten-Generaal
een volledige is, heb ik bezwaar. Er is
slechts een volledige verantwoordelijkheid voor het handelen van de onschendbare Koning. Diens handelingen
worden de ministers zelf toegerekend.
Voor gedragingen van andere leden
van het Koninklijk Huis is de ministeriële verantwoordelijkheid in die zin beperkt dat hun handelen moet worden
gewogen op het effect ervan voor het
openbaar belang. De ministers zijn ter
zake van de gedragingen van anderen
dan de Koning verantwoordelijk voor
preventief of repressief optreden.
Staat het voor de onschendbare Koning vast dat zijn handelen bij voorbaat een openbaar belang is en derhalve volledige ministeriële verantwoordelijkheid vereist, de overige leden
van het Huis kunnen geen aanspraak
maken op een absolute vrijwaring
door de ministers. Dit is aldus ook aan
deze Kamer uiteengezet in een antwoord van mijn voorganger op vragen
van de geachte afgevaardigde mevrouw Kappeyne van de Coppello, een
antwoord dat Minister-President Den
Uyl gaf op 14 mei 1974 en waaruit ik
het volgende citeer:

'Enerzijds dient zoveel mogelijk te
worden voorkomen dat gedragingen
en uitlatingen van de niet onschendbare leden van het Koninklijk Huis aanleiding geven tot activering van de ministeriële verantwoordelijkheid waarvan
in dit verband sprake is, anderzijds
dient hun vrijheid van handelen, waarin het aanvaarden en uitoefenen van
publieke functies is begrepen, niet verderte worden teruggedrongen dan
met het oog op het functioneren van
het koningschap is vereist. Waar op
grond van deze norm de grens ligt in
een zich ontwikkelende samenleving,
is niet eens en vooral te definiëren; zij
is onderwerp van voortdurende en
nauwlettende zorg van de verantwoordelijke ministers. Uit het bovenstaande volgt dat van een absolute vrijwaring van enig lid van het Koninklijk
Huis buiten de drager van de Kroon
geen sprake kan zijn. Ook in vorige kabinetsperiodes is de Regering daarom
van oordeel geweest dat aan de niet
onschendbare leden van het Koninklijk
Huis de toegang tot openbare functies
en ook een zekere mate van bewegingsvrijheid in de uitoefening van die
functies niet kan worden ontzegd. Zij is
zich steeds er van bewust geweest dat
hiermee enig risico wordt aanvaard,
aangezien geen publieke functies
denkbaar zijn waarbij, naar recente ervaring bewijst, het aan de orde komen
van politiek controversiële kwesties
geheel is uitgesloten.'
De bemoeienis met de niet onschendbare leden van het Koninklijk
Huis strekt niet verder dan vereist is

Minister Wiegel (Binnenlandse Zaken) en Minister-President Van Agt

Tweede Kamer
18 juni 1980

Koninklijk Huis

met het oog op het openbaar belang,
in casu het goed functioneren van het
koningschap.
De heer Patijn (PvdA): U gaat ervan uit
dat de volledige verantwoordelijkheid
uitsluitend geldt voor de onschendbare Koning. Omdat hiertoch een parallel met de overige leden van het Koninklijk Huis bestaat, zou ik willen vragen of de onschendbare Koning dan
ook geen privé-sfeer heeft waarvoor
de ministeriële verantwoordelijkheid
niet geldt en of daar ook niet, evenzeer
als voor de overige leden van het Koninklijk Huis, het openbaar belang het
criterium is.
Minister Van Agt: Het verschil ligt naar
ik meen hierin. De gedragingen van de
Koning in functie worden aan de ministers toegerekend. De onschendbaarheid van de Koning en de verantwoordelijkheid van de ministers zijn
complementaire delen van één en dezelfde staatsrechtelijke voorziening. Bij
de andere leden van het Koninklijk
Huis, anderen dan de drager van de
Kroon, is het zo dat hun gedragingen
niet dadelijk worden toegerekend aan
de verantwoordelijke ministers, maar
de ministers moeten zich in het parlement eventueel wel verantwoorden op
de vraag of zij met het oog op het
openbare belang gedaan hebben wat
redelijkerwijs van hen kon worden gevergd o m te bewerkstelligen dat de betrokken leden van het Koninklijk Huis
zich in overeenstemming met dat belang zouden gedragen.
De heer Waltmans (PPR): Het laatste is
toch wezenlijk (hooguit naar de intensiteit) niet onderscheiden van de positie van de normale staatsburger, die
geen lid is van de Koninklijke familie?
Ook daarvoor draagt de Regering, de
minister, een verantwoordelijkheid,
voor zover het het openbaar belang
aangaat. Vandaar mijn vraag, of het zo
juist is te spreken van 'openbaar belang' als het gaat over leden van het
Koninklijk Huis. Gaat het niet meer om
het openbaar belang, voor zover het
betrekking heeft op de uitoefening van
het ambt van staatshoofd? Is dat niet
de kern van de zaak?
Minister Van Agt: Dat was een van de
centrale punten in de discussie die zich
in eerste termijn heeft voltrokken. In
de schriftelijke gedachtenwisseling
over dit onderwerp hebben wij de stelling verdedigd - en dat doe ik ook vandaag - dat er geen principieel verschil
is tussen de ministeriële verantwoordelijkheid voor de gedragingen van leden van het Koninklijk Huis en die van
andere Nederlandse staatsburgers.
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Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Komt de Minister-President ook
nog in een ander deel van zijn betoog
terug op mijn vraag inzake het spiegelbeeld van de ministeriële verantwoordelijkheid ten opzichte van leden van
het Koninklijk Huis, niet zijnde de Koning, nl. de verantwoordelijkheid van
de Koning zelf voor de gedragingen
van die leden van het Koninklijk Huis?

De heer Waltmans (PPR) onderbreekt het betoog van Minister-President

Er is wel een belangrijk gradueel
verschil. In het algemeen zijn ministers
uit hoofde van hun ambt verplicht het
hunne te doen om te bewerkstelligen
dat het openbaar belang zo goed mogelijk behartigd blijft en zo weinig mogelijk door toedoen van wie dan ook
wordt geschaad. Voor zover zij in die
plicht waar dan ook en naar aanleiding
van het gedrag van wie dan ook te kort
schieten, kunnen zij hier ter verantwoording worden geroepen.
Als het gaat om gedragingen van leden van het Koninklijk Huis, kan allicht
het openbaar belang in het geding komen op een zeer specifieke wijze, omdat het functioneren van het koningschap daardoor kan worden geraakt.
Het is een toespitsing van het openbaar belang, namelijk het juist functioneren van het koningschap. Daarom
is er geen wezenlijk verschil tussen de
ministeriële verantwoordelijkheid, zoals die in het algemeen bestaat, en die
daarbinnen voor de handel en wandel
van leden van het Koninklijk Huis. Men
kan zeggen dat het een accentuering is
van de in het algemeen bestaande verantwoordelijkheid, omdat het hierbij
gaat om het juist functioneren van
het koningschap, dus o m een verbijzondering van het openbaar belang.
De heer Waltmans (PPR): Dat is nu
juist het punt waarmee ik iedere keer
problemen heb. In België heeft men dit
een keer verkeerd uit het Frans vertaald en gezegd: de koning is onverantwoordelijk. Men heeft hiermee bedoeld te zeggen, dat de Koning zich
niet behoeft te verantwoorden voor
zijn doen en laten en dat de ministers
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dat voor hem doen. Ik blijf echter met
de puzzel zitten, dat te gemakkelijk Koning en het Koninklijk Huis samengetrokken worden tot één vermengde
verantwoordelijkheid. Als men die verantwoordelijkheid anders beschouwt,
komt men uiteindelijk tot een andere
conclusie ten aanzien van het aantal
leden van het Koninklijk Huis.
De kern van de zaak blijft natuurlijk
de vraag welke soort verantwoordelijkheid het is. Is het een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de Koning
en de andere leden van het Koninklijk
Huis, dus is dat een soortgelijke verantwoordelijkheid, of is het eenzelfde
verantwoordelijkheid voor de niet-leden van het Koninklijk Huis en de overige eerbare burgers van deze staat?
Minister Van Agt: Wij moeten eerst en
vooral de centrale bepaling in onze
constitutie in ogenschouw nemen, artikel 55 van de Grondwet, dat de Koning onschendbaar is en dat de ministers verantwoordelijk zijn. Dat is een
hoofdstuk op zich. Daarnaast wordt
vaak gesproken over - dit staat echter
nergens beschreven - de ministeriële
verantwoordelijkheid voor andere leden van het Koninklijk Huis. Die is naar
ons oordeel niet wezenlijk onderscheiden van de ministeriële verantwoordelijkheid voor andere burgers, zoals ik
getracht heb uiteen te zetten. Waar bij
de gedragingen van leden van het Koninklijk Huis allicht het koningschap
zelf in het geding kan komen, dragen
de ministers als hoeders van het openbaar belang een toegespitste verantwoordelijkheid.
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Minister Van Agt: Daarover kom ik
verderop nog te spreken.
In het betoog van de geachte afgevaardigde Patijn werd ook de overweging tot uitdrukking gebracht, dat met
het oog op het privé-leven zo min mogelijk leden van de Koninklijke familie
onder de ministeriële verantwoordelijkheid moeten vallen. Ik kan met dat
betoog in zoverre instemmen dat wij
zoveel mogelijk het privé-leven van leden van de Koninklijke familie dienen
te respecteren. Wij kunnen hier echter
niet door een enkele verklaring bewerkstelligen dat een aantal leden van
de Koninklijke familie, met name degenen die troongerechtigd zijn, door hun
gedragingen het openbaar belang
nooit raken.
De troongerechtigde moet, wil hij
zijn aanspraken op troonopvolging niet
verliezen, krachtens de Grondwet toestemming van de wetgever verkrijgen
voor een te sluiten huwelijk. Wanneer
het moment daat is dat een troongerechtigde een huwelijk wil sluiten, dan
is de ministeriële verantwoordelijkheid
in het geding voor het al dan niet indienen van een wetsontwerp tot het verlenen van toestemming voor dat huwelijk. Ook het niet indienen van een wetsontwerp is een daad waarvoor hier verantwoording moet worden afgelegd.
Daaruit blijkt dus al dat er wel degelijk
ministeriële verantwoordelijkheid bestaat ter zake van troongerechtigden,
ook wanneer zij geen lid zijn van het Ko
ninklijk Huis.
Wij hebben in de stukken al uiteengezet dat niet alle leden van de Koninklijke familie in dezelfde positie verkeren. De één is verder verwijderd van
de troon dan de ander. Als gevolg
daarvan heeft de één meer mogelijkheden tot het leiden van een privé-leven dan de ander. In die gedachtengang past ook het periodieke overleg
dat de Minister-President sinds enige
tijd heeft met enkele leden van het Koninklijk Huis, met name met die leden
wier gedragingen door hun nabijheid
ten opzichte van de Kroon het openbaar belang veel eerder in het geding
kunnen brengen dan gedragingen van
anderen.
Wij nemen met de heer Patijn de ministeriële verantwoordelijkheid ern-
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stig. Wij willen daaraan jegens de Staten-Generaal daadwerkelijk inhoud
geven. Uit het voorgaande mag echter
gebleken zijn dat wij het principieel onjuist vinden de ministeriële verantwoordelijkheid te beperken tot de leden van het Koninklijk Huis, met uitsluiting van de andere leden van de
Koninklijke familie die geen lid van het
Koninklijk Huis zijn, zoals de geachte afgevaardigde stelt.
Wij achten met de geachte afgevaardigde mevrouw Kappeyne van de Coppello de ministeriële verantwoordelijkheid, omdat het een algemeen beginsel is, een onjuist criterium voor de bepaling van de kring van leden van het
Koninklijk Huis.
Bij het betoog van de heer Patijn
mag ik overigens nog wel aantekenen
dat zelfs binnen de beperkte kring die
hij bepleit aan te houden, de activering
van de ministeriële verantwoordelijkheid samenhangt met de positie die de
daarin opgenomen leden innemen ten
opzichte van de Koning.
Zo zullen voor een minderjarige
troonopvolger andere maatstaven
moeten worden aangelegd dan voor
de Koning die afstand heeft gedaan.
De activering van de ministeriële
verantwoordelijkheid wordt bepaald
door de feitelijke gedragingen van de
betrokkenen. Zij wordt niet bepaald
door de enkele hoedanigheid dat men
lid is van het Koninklijk Huis.
De heer Patijn (PvdA): De MinisterPresident zegt dat hij behalve met de
Koning ook met andere leden van het
Koninklijk Huis overleg pleegt. Wie dit
zijn, hangt af van hun nabijheid tot datgene waarbij het openbare belang in
net geding kan zijn. Is het onbescheiden te vragen welke leden van het
Koninklijk Huis dit betreft? Als de Minister-President dit kan zeggen, krijgen
wij enig inzicht.
Minister Van Agt: Het overleg dat
sinds enige tijd wordt gevoerd, vindt
eens per maand plaats. Het overleg
vindt plaats met de Koningin, Prins
Claus, Prinses Juliana en Prins Bernhard. Vóór 30 april jongstleden vond
het overleg plaats met de Koningin,
haar echtgenoot, de vermoedelijke
troonopvolgster en haar echtgenoot.
Dit waren in feite dezelfde vier personen, maar op andere titel. Bij tijd en
wijle, niet zelden, nernen ook Prinses
Margriet en haar echtgenoot aan het
overleg deel.
De heer Patijn (PvdA): Er is dus een
vaste stelregel voor vier leden van het
Koninklijk Huis, Prinses Juliana, Prins
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Bernhard, de Koningin en haar echtgenoot. Het overleg met Prinses Margriet
en haar echtgenoot heeft dus een incidenteel karakter.
Minister Van Agt: Inderdaad, zij zijn
niet altijd aanwezig.
De heer Patijn (PvdA): Het zegt wel iets
tot wie u het overleg beperkt. Uit uw
woorden volgt dat Prins WillemAlexander pas na zijn achttiende jaar
volledig erbij betrokken moet zijn.
Minister Van Agt: Ik vermoed dat de
dan zittende Minister-President dit zal
wensen.
De geachte afgevaardigde de heer
Brinkhorst heeft als criteria aan de
hand waarvan men het wetsontwerp
waarover wij spreken, inhoud moet
geven, genoemd:
1. de wens, de vrijheid van het individuele lid van de Koninklijke familie
zo groot mogelijk te doen zijn; daarom
mag de kring niet te ruim zijn;
2. de continuïteit in de kring van leden van het Koninklijk Huis; daarom
mag de kring niette eng zijn en moet
men rekening houden met de personen die al functies ten behoeve van het
Koninklijk Huis vervullen;
3. het lidmaatschap mag niet los
worden gezien van het vraagstuk van
de ministeriële verantwoordelijkheid;
ook al is er feitelijk verschil in functioneren van de ministeriële verantwoordelijkheid, dan nog is het wenselijk dat bepaalde grenzen worden getrokken.
De geachte afgevaardigde heeft bezwaar tegen het zonder meer aanvaarden van het criterium van troongerechtigdheid. . Naar zijn mening houdt
dit criterium onvoldoende voeling met
de maatschappelijke werkelijkheid. Wij
hebben in de stukken al uiteengezet
dat troongerechtigden reeds krachtens
de Grondwet met de ministeriële verantwoordelijkheid te maken kunnen
krijgen. Zij dienen toestemming van
de wetgever te krijgen tot een te sluiten
huwelijk, willen zij hun uitzicht op de
troon behouden.
Ook afgezien hiervan moet men
naar mijn mening voor ogen houden
dat het enkele feit dat iemand troongerechtigde is, een bijzondere band met
de Nederlandse staat schept, een bijzondere betrokkenheid met het koningschap tot gevolg heeft en derhalve een accentuering van de ministeriële verantwoordelijkheid meebrengt.
Natuurlijk zijn er omstandigheden
denkbaar waarin redelijkerwijs mag
worden aangenomen dat één of meer
troongerechtigden feitelijk niet meer
voor het koningschap in aanmerking
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zullen komen. Wij hebben in het wetsontwerp met die eventualiteit rekening
gehouden door invoeging van artikel
5, dat voorziet in de mogelijkheid tot
het verlenen van ontslag bij Koninklijk
besluit, de Raad van State gehoord.
Anders dan de geachte afgevaardigde Brinkhorst toch min of meer doet,
wil ik geen argumenten ontlenen aan
de huidige, relatief grote omvang van
de Koninklijke familie en evenmin aan
de geschiedenis ervan in de laatste decennia van de vorige eeuw.
Wel wil ik nog eens benadrukken dat
een enigszins duurzame regeling van
het lidmaatschap van het Koninklijk
Huis bestand moet zijn tegen onverwachte gebeurtenissen en gedurende
een langere periode van gelding moet
kunnen blijven. Wij willen, naar ik aanneem, een discussie over de bepalingen omtrent erfopvolging in de Grondwet nu vermijden en deze thans aanvaarden als gegeven.
Uitgaande van dat gegeven is toch
de ratio van de huidige regeling omtrent de erfopvolging dat het koningschap een continu element in de Nederlandse samenleving is en dat daarvoor een aantal waarborgen dient te
gelden. De grondwetsherzieningen
van 1922 en van 1963 zijn op die gedachte gebaseerd en hebben tegelijkertijd waarborgen geschapen dat het
koningschap, in afwijking van de regeling die gold vóór 1922, niet zonder
meer zal toevallen aan personen die
weliswaartot de Koninklijke familie
behoorden maar die geen vaste band
zouden hebben met de Nederlandse
samenleving. Deze gedachtengang
heeft ons bij het zoeken naar een objectief criterium voor de bepaling van
het lidmaatschap van het Koninklijk
Huis ervan overtuigd dat de regeling
van erfopvolging een duidelijk, en ook
wel een bij de maatschappelijke werkelijkheid aansluitend uitgangspunt is.
De mogelijke betrokkenheid bij de uitoefening van de koninklijke functie,
die inherent is aan de mogelijkheid tot
erfopvolging, brengt mee dat ook uit
een oogpunt van ministeriële verantwoordelijkheid dit criterium grenzen
aangeeft waarbinnen de ministeriële
verantwoordelijkheid eerder zal worden
geactiveerd dan daarbuiten.
Natuurlijk gunnen w i j , evenals de
heer Brinkhorst, aan de leden van de
koninklijke familie een zo groot mogelijke vrijheid. Daarom moet de ministeriële verantwoordelijkheid met hun
doen en laten zich beperken tot het
strikt noodzakelijke. Overigens moeten
wij - ik hecht eraan, in dit debat, dat
daartoe een zeldzame gelegenheid
biedt, dit nog eens uitdrukkelijk te zeg-
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gen - niet vergeten dat de ministeriële
verantwoordelijkheid de vrijheid van
leden van het Koninklijk Huis alleen
maar zou beperken. De maatschappelijke werkelijkheid heeft ook dit aspect
dat deze leden niet zelden in de publiciteit worden betrokken.
Waar het gaat om negatieve publiciteit, die effect heeft op het aanzien van
het koningschap of althans dat effect
kan hebben, kan de ministeriële verantwoordelijkheid voor het functioneren van het koningschap er toe bijdragen dat hun privéleven wordt beschermd. Ik denk hierbij natuurlijk in
het bijzonder aan de rol die de Rijksvoorlichtingsdienst heeft te vervullen
bij de voorlichting over leden van het
Koninklijk Huis, volgens het bekende
Koninklijk besluit van 1965. De hoedanigheid van troongerechtigde wordt
niet verkregen door eigen toedoen of
vrije w i l ; die is er krachtens de Grondwet. Die hoedanigheid heeft, hoe men
het ook wendt of keert, een relatie met
het koningschap. De taak van de Regering, te waken voor een behoorlijk
functioneren van het koningschap, impliceert ook dat betrokkenen, waar
mogelijk, worden beschermd.
De enkele mededeling van de zijde
van de Regering, dat een gedraging
niets met het openbaar belang te maken heeft, kan al deze functie hebben.
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister-President heeft
gezegd, dat niet wordt uitgegaan van
de omvang van het Koninklijk Huis. Dit
is voor de Regering geen relevant criterium. In het rapport van de staatscommissie komt deze overweging wel
heel duidelijk voor. Er wordt gezegd,
dat men geen absoluut vaste regels
kan geven. In een tijd waarin de o m vang groter is, kan men wellicht andere maatstaven aanleggen dan in tijd
van een beknopt Koninklijk Huis. Misschien wil hij toch hierop ingaan. Ik
meen dat het een belangrijk gegeven
is, juist in het licht van de maatschappelijke werkelijkheid, welke in mijn betoog nogal centraal stond.

derwerp wel mogelijk, algemene regels op te stellen welke voor lange tijd
kunnen functioneren?
Ik geloof niet dat wij in diep verdriet
zouden verkeren wanneer artikel 21 a
niet in de Grondwet voorkwam, maar
het staat erin en wij moeten dus een
wet maken. Wij moeten dus algemene
regels geven. Gesteld voor de opgave,
een wettelijke regeling te maken hebben wij gemeend - o m de eerder uiteengezette redenen - te moeten opteren voor een criterium, dadelijk ontleend aan en steunend op de Grondwet. Hierbij is de motivering dat troongerechtigden toch, ook al worden zij
niet tot lid van het Koninklijk Huis verklaard, een bijzondere band met het
koningschap en daardoor met de staat
hebben. De hierbij behorende ministeriële verantwoordelijkheid is toch aanwezig. Laten wij ons dan op deze
grondwettelijke grondslag plaatsen.
De heer Brinkhorst (D'66): De Minister
geeft geen antwoord op mijn vraag.
Hij gaat voorbij aan de kwestie van de
omvang. Gesteld dat er - behalve Koningin Beatrix - nog drie zusters waren, met voor alle drie een bij wet
goedgekeurd huwelijk, en gesteld dat
ieder van hen vijf kinderen had, zou hij
dan zeggen, dat het criterium van de
omvang volmaakt irrelevant is voor de
overwegingen van de Regering? In het
rapport van de staatscommissie is
sprake van een argumentatie die voorbijgaat aan de benadering van de Regering. Geldt het onder alle omstandigheden?
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzitter! Het is moeilijk, te zeggen wat de
Regering zou hebben gedaan als zich
een geheel andere situatie zou voordoen dan die waarvoor wij staan. Toch
meen ik, dat wij het zoeken van aansluiting bij de Grondwet met zoveel
verve - en, naar ik hoop, ook met zoveel overtuigingskracht - hebben verdedigd, dat mijn voorstellingsvermogen te kort schiet om u i t t e spreken,
dat wij bij een andere constellatie van
de Koninklijke familie een ander criterium zouden hebben gekozen.

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzitter! De beantwoording van deze interruptie leidt mij niet tot een andere uiteenzetting of tot het aanvoeren van
nieuwe argumenten, naast die welke
in de schriftelijke stukken en in de
voordracht tot dusver al zijn aangereikt. Tijdens de lange voorgeschiedenis van het wetsontwerp heeft menigeen de vraag opgeworpen of het wel
raadzaam is, te trachten een regeling
als deze te maken. Is het voor dit on-

De heer Brinkhorst (D'66): De Minister-President heeft, zoals wij allen weten, een grenzeloze fantasie. Hij zou
zich dat dus heel goed kunnen voorstellen. Omdat echter het rapport van
de Staatscommissie, toch een belangrijk orgaan dat ten grondslag ligt aan
deze hele grondwetsherziening, zo uitdrukkelijk melding maakt van deze problematiek, nodig ik hem uit zijn fantasie
toch iets verder te spannen dan hij op
dit ogenblik doet.
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MinisterVan Agt: Ik denk dat wij in die
eventuele situatie een zelfde wetsontwerp zouden hebben aangeboden.
Ik maak nog even melding van een ander adviescollege. In de stukken is op
uw verzoek weliswaar niet het advies
van de Raad van State zelf overgelegd,
maar wel de zakelijke inhoud van dat
advies aan u meegedeeld. Daaruit is u
gebleken dat de Raad van State zich
volledig achter het aansluiting zoeken
bij de Grondwet heeft geschaard en
zich derhalve op dit kardinale punt
heeft geplaatst tegenover het door de
geachte afgevaardigde genoemde onderdeel van het advies van de Staatscommissie.
De heer Waltmans (PPR): Het blijft dan
toch wel zo dat nu in het voorstel van
de Regering het aantal leden van het
Koninklijk Huis het maximale is dat
grondwettelijk mogelijk is. Meer kunt u
er niet hebben, althans nu niet.
Minister Van Agt: Vandaag niet.
De heer Waltmans (PPR): Dat betekent
dan dat de objectiviteit in feite alleen
een biologische gegevenheid is. Dat
verklaren wij dan tot objectief, maar
daarmee is nog niet de politieke keuze
gemaakt. U doet de politieke keuze
vanuit de Grondwet. Dat is een standpunt. Ik heb in eerste termijn gezegd
dat ik aarzel of ik dat standpunt huldig,
welk standpunt mij een vrij duidelijk
standpunt lijkt, zichtbaar voor iedereen, of een ander standpunt waarbij ik
een aantal criteria ga inleggen. Dit
standpunt wordt bij voorbeeld vertolkt
door de heer Patijn. Helemaal overtuigend vind ik het tot nog toe nog niet,
omdat er namelijk een verwijdering is
vanaf de troon. Die verwijdering wordt
in uw voorstel nergens gehonoreerd,
behalve dan met de opmerking dat de
volledige verantwoordelijkheid voor
de onschendbare Koning voor uw rekening komt en voor de andere in
meer afgeleide betekenis.
Minister Van Agt: Er zijn binnen de
kring van personen die kunnen worden betrokken in een discussie over
een wetsontwerp lidmaatschap Koninklijk Huis natuurlijk allerlei nuanceringen aan te brengen. Die verschillen
zijn echter gradueel. Er is een orde van
erfopvolging en volgens die orde van
erfopvolging daalt, wanneer men die
orde volgt, bij voortduring de kans dat
een troongerechtigde werkelijk nog
eens de troon zal bestijgen. Als men
binnen de kring van troongerechtigden ergens een cesuur trekt, is die cesuur per definitie willekeurig. Dat kan
niet anders.
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Die willekeur - als u mij dat woord
wilt vergeven - komt te vervallen wanneer men de mogelijkheid van erfopvolging als criterium helemaal loslaat
en ten troon heft een heel ander criterium, bij voorbeeld de mate van reële
betrokkenheid op de Koninklijke functie. Dan hebben wij het over een heel
ander criterium waarvan w i j gezegd
hebben: dat heeft in tegenstelling tot
onze keuze niet de verdienste van geënt
te zijn op de Grondwet en het is ook in
de praktijk moeilijk hanteerbaar, omdat
het aanleiding zou kunnen geven tot allerlei verschil van appreciatie omtrent
de mate van betrokkenheid. Wij vrezen
dat dit niet de duidelijkheid zal geven
die de wet juist moet verschaffen in opdracht van de Grondwet.
De heerWaltmans (PPR): Maar wat is
nu willekeurig aan het uitgangspunt:
de Koning, de oud-Koning en de
kroonprins/kroonprinses plus hun
echtgenoten? Ik zie daar de willekeurigheid niet van. Dat zijn drie herkenbare posities. Men weet precies wie de
Koning is, men weet dat ook bij de
kroonprins/kroonprinses en men weet
wie Koning is geweest. Dat lijkt mij
niet willekeurig, niet willekeuriger dan
het feit dat een prinses op grond van
haar moverende redenen geen toestemming voor haar huwelijk vraagt
en daardoor van de lijst wordt geschrapt.
Minister Van Agt: Het willekeurige is
hierin gelegen, dat in de kring van
troongerechtigden een cesuur wordt
aangebracht tussen degene, die de
meeste kans heeft op troonopvolging
en de anderen, die een geringere kans
hebben. Men kan die cesuur overal
leggen, ook verderop in de volgorde
van opvolging.
De heerWaltmans (PPR): Dat kan niet,
want de kroonprins is er. Hij heeft niet
de meeste kans, hij is de eerstaangewezene. Daarom hebben wij hem ook
een aparte titel gegeven. Zolang de
kroonprins troonopvolger is, zijn de
anderen dat per definitie niet.
Minister Van Agt: Of het ooit werkelijk
tot troonsopvolging zal komen, hangt
daarvan af of de thans vermoedelijke
opvolger te zijner tijd nog in leven zal
zijn c.q. in voldoende lichamelijke en
geestelijke gezondheid. Daarom sprak
ik over: de meeste kans op.
De geachte afgevaardigde de heer
Van der Sanden heeft zijn instemming
betuigd met het gekozen criterium. Het
jammerlijke gevolg is, dat hij van de
dankbare Regering veel minder aandacht in de beantwoording krijgt dan
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degenen, die oppositie voerden tegen
de gemaakte keuze. Zo gaat dat in deze
parlementaire dialoog. Op het hoofdpunt hebben wij niets te bespreken,
omdat wij het daarover eens zijn.
Ik kom thans te spreken over artikel
2, waarop het amendement van de geachte afgevaardigde betrekking heeft.
Wat voor opneming en behoud van artikel 2 pleit, hebben wij in de schriftelijke gedachtenwisseling uiteengezet.
Wij hebben geen nieuwe argumenten
beschikbaar. Uit de wijze, waarop ik
mij thans uitdruk, moge blijken, dat wij
tegen aanvaarding van dit amendement geen overwegende bezwaren
hebben.
De geachte afgevaardigde de heer
Abma heeft ons een milde berisping
toegediend, omdat wij enkele rake vragen door hem - of een der zijnen - geformuleerd - aan een andere fractie
hebben toegeschreven. Wij zullen ons
leven beteren, en niet meer in die slordigheid vervallen.
Met instemming heb ik geluisterd
naar de woorden van de geachte afgevaardigde over het in de publiciteit
brengen van vermeende gevoelens
van het staatshoofd over de onderhavige wetsontwerpen. Ik heb met
vreugde kennis genomen van zijn instemming met het door de Regering
gekozen uitgangspunt, al heb ik tevens
genoteerd, dat hij het wetsontwerp als
zodanig liever niet had gezien.
Tot de heer Nijhof kan ik zeggen, dat
de Regering een consistente regeling
heeft willen treffen, die zo weinig mogelijk verandering behoeft, wanneer
zich wijzigingen voordoen binnen de
Koninklijke familie. Hij vroeg of ik een
overzicht wilde geven van de gevolgen
van het lidmaatschap voor de betrokkenen. Is de memorie van antwoord
daarin niet vrij uitvoerig geweest?
In de schets van de totstandkoming
van dit wetsontwerp heb ik hetgeen in
de memorie van antwoord staat nog
eens op een andere wijze verwoord. Ik
noem nog eens de belangrijkste gevolgen. Het gaat om artikel 22 van de
Grondwet, waarin het begrip 'lid van
het Koninklijk Huis' een centrale rol
speelt en een voorwaarde is o m voor
een uitkering in aanmerking te kunnen
komen. Het gaat voorts o m de toepassing van een aantal wettelijke bepalingen waarin dit begrip wordt gehanteerd. Ik denk met name aan de Wet op
de Raad van State en de Wet op de lijkbezorging. Ik wijs voorts op een belang-rijke, niet formeel wettelijke regeling,
het Koninklijk besluit Rijksvoorlichtingsdienst 1965 en de daarbij behorende instructie. Ook het daarin ge-

Koninklijk Huis

hanteerde begrip 'lid van het Koninklijk Huis' krijgt door de voorgestelde
regeling een duidelijke afgrenzing.
De geachte afgevaardigde de heer
Van der Spek heeft een beschouwing
gehouden over de ministeriële verantwoordelijkheid en de onschendbaarheid van de Koning. Zijn betoog dat
het lidmaatschap van het Koninklijk
Huis beperkt zou moeten zijn tot de
Koning alleen is uit een oogpunt van
ministeriële verantwoordelijkheid consistent. Zijn betoog dat de Regering tot
de leden van het Koninklijk Huis een
andere relatie heeft dan tot andere Nederlanders vanwege hun bijzondere
betrokkenheid tot het koningschap
past heel goed in onze beschouwingswijze, waarin sprake is van een gradueel verschil in ministeriële verantwoordelijkheid.
Ook de heer Verbrugh heeft een aantal diepgaande vragen gesteld over de
ministeriële verantwoordelijkheid
voor leden van het Koninklijk Huis. Ik
meen dat de beantwoording daarvan
grotendeels in het voorgaande besloten is. Ik wil volstaan met nog eens te
zeggen, dat beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid tot hen die
lid zijn van het Koninklijk Huis onjuist
zou zijn. De werking van die verantwoordelijkheid is er in het algemeen
voor activiteiten die het openbaar belang raken. Zou men een regeling van
de ministeriële verantwoordelijkheid
wensen, dan zou het wetsontwerp inzake het lidmaatschap van het Koninklijk Huis daarvoor niet de geschikte
plaats zijn.
Ik sluit mij overigens aan bij de gedachte van mevrouw Kappeyne van de
Coppello, dat de ministeriële verantwoordelijkheid voor leden van de
Koninklijke familie een zaak is die niet
bij de wet geregeld behoeft te worden
en technisch ook nauwelijks te regelen
valt.
In het kader van de regeling van het
lidmaatschap kunnen wij slechts constateren, dat de hoedanigheid van lid
van het Koninklijk Huis een feit van betekenis is voor de werking van de ministeriële verantwoordelijkheid, maar
die verantwoordelijkheid kan geen bepalende factor zijn voor de omvang
van het lidmaatschap.
De geachte afgevaardigde de heer
Verbrugh heeft naar aanleiding van
een opmerking in de memorie van antwoord de mogelijkheid geopperd, dat
een toekomstig kabinet tot beleid zou
maken, dat familieleden van de Koning die geen lid zijn van het Koninklijk
Huis niet bij de uitoefening van de
Koninklijke functie mogen worden betrokken. Dat zou inderdaad kunnen ge-
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woordelijkheid voor de overige leden,
ervan uitgaande dat er een zekere preventieve invloed van de Koning op het
gedrag van de andere leden zou zijn.
Dat was ook de reden, waarom ik die
vraag stelde.
Minister Van Agt: Feitelijk zal het wel
zo zijn, dat de Koning reële invloed
heeft op de handel en wandel van de
leden van zijn Huis. De vraag van mevrouw Kappeyne van de Coppello
komt erop neer of, indien de verhoudingen binnen het Huis minder goed
zijn, er een rechtsmacht van de Koning als hoofd van het Huis over de
overige leden van het Huis is. Dat geloof ik niet. Wel speelt de Koning natuurlijk een centrale rol bij de bepaling
van de vraag, wie van de leden van zijn
Huis en in welke mate zullen deelnemen aan het uitoefenen van de
koninklijke functie.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): De Koning zal bij voorbeeld niet
kunnen verbieden, dat zijn minderjarige kinderen met iemand in het huwelijk treden, die in de waardering van de
Koning niet zo hoog staat aangeschreven.

Mevrouw Kappeyne van de Coppello (VVD)

beuren. Een toekomstig kabinet is
mijns inziens vrij een dergelijk beleid
tot het zijne te maken, al zou natuurlijk
desgevraagd verantwoording daarover
in de Kamer moeten worden afgelegd.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello heeft in haar betoog gevraagd hoever de macht van de Koning reikt, ook
na de voorgestelde wijziging van het
huidige artikel 25 van de Grondwet,
over de leden van zijn huis. Het Huis
des Konings bedoeld in artikel 25 van
de Grondwet is, zo menen w i j , een ander begrip dan het Koninklijk Huis in
artikel 21a van de Grondwet. Artikel 25
heeft betrekking op de hofhouding.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Dat was ook niet een suggestie
die in mijn woorden besloten lag. Ik
heb alleen aangehaald, dat professor
Jeukens die opvatting had en zelfs op
grond daarvan meende, dat de Koning
zelf kon uitmaken, wie lid van het Koninklijk Huis was. Ik meen dat die opvatting ook door de heer Verbrugh is
aangehaald.
Minister Van Agt: Ik herinner mij dat
de voormalige hoogleraar en thans lid
van de Hoge Raad deze stelling heeft
betrokken. U zult zich straks herinneren dat de Minister-President in 1980
in de Tweede Kamer verklaarde die
opvatting niet tot de zijne te maken.
Wij houden het ervoor dat de vermelding in het wetsontwerp (artikel 1, aanhef) 'Koning als hoofd van het Konink-
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lijk Huis' geen juridische betekenis
heeft. Artikel 1 van het wetsontwerp
kwalificeert de Koning inderdaad als
hoofd van het Koninklijk Huis, want hij
is de eerste onder de leden van dat
Huis. Met name indien de overige leden van het Koninklijk Huis taken vervullen in het kader van de uitoefening
van de koninklijke functie, is het vanzelfsprekend dat de Koning daarbij betrokken is.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello heeft gesignaleerd dat in de memorie van antwoord gesteld is, dat een lid
van het Koninklijk Huis onvrijwillig uit
die hoedanigheid kan worden ontslagen, wanneer als gevolg van zijn gedragingen de ministeriële verantwoordelijkheid ten aanzien van hem niet
meer kan functioneren. Zij heeft gevraagd naar een illustratie met uiteraard theoretische voorbeelden.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Ik wil nog even terugkomen op
uw opmerking dat de positie van de
Koning als hoofd van zijn Huis juridisch geen betekenis heeft. Heeft dat
geen gevolgen voor de uitoefening
van de indirecte ministeriële verantwoordelijkheid voor die andere leden
van het Koninklijk Huis? Dat was ook
de gedachtensfeer van waaruit onder
meer het advies van de heren Drees en
Oud was opgezet, nl.: Volledige verantwoordelijkheid van de Ministers
voor de Koning (preventief, repressief,
etc.) en indirecte ministeriële verant-
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Minister Van Agt: Ik geloof dat inderdaad niet.
De heer Van der Sanden (CDA): Is
daaruit de consequentie dat de Koning, fungerend als hoofd van de Regering, al dan niet de Ministers kan adviseren voor zo'n huwelijk al dan niet
een wetsontwerp in te dienen?
Minister Van Agt: Wij spreken nu over
het verkeer binnen de Kroon.
De heer Van der Sanden^CDA): Mevrouw Kappeyne ging in haar eerste
interruptie uit van artikel 25 en van de
opstelling van de heer Jeukens. Die is
in feite 'overruled' door de grondwetgever, die artikel 21a heeft ingevoerd.
Daarna heeft mevrouw Kappeyne een
nieuwe casuspositie opgebouwd over
wat de Minister de juridische macht
van de Koning binnen het functioneren van - laat ik het ruimer formuleren
- de Koninklijke familie. De term 'Koninklijk Huis' zou in dit verband verwarring kunnen stichten.
Hierbij heeft de Koning twee functies. Hij richt zijn Huis naar eigen goedvinden in, want dat blijft de zin en de
betekenis van artikel 25 en er is straks,
als het wordt aanvaard, een wet die regelt, wie lid van het Koninklijk Huis
zijn. Welnu, in de constructie die mevrouw Kappeyne suggereerde, ten
aanzien van het al dan niet aangaan
van het huwelijk, heeft de Koning als
hoofd van de Koninklijke familie niet
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de juridische macht om zo'n huwelijk
te voorkomen. De Koning is hoofd van
de Regering, hij zal dus in overleg treden met de Ministers, om de vraag te
beantwoorden, of zo'n huwelijk al dan
niet de instemming van de Staten-Generaal zal dienen te hebben.
Minister Van Agt: Als zo'n situatie zich
zou voordoen, zal stellig over die
vraag binnen de Kroon overleg plaatsvinden tussen de Koning en de Ministers. Dan is het denkbaar, dat het overleg niet leidt tot overeenstemming. Die
situatie verschilt echter niet wezenlijk
van de situatie die zich kan voordoen
bij een dispuut binnen de Kroon omtrent de indiening van welk wetsontwerp dan ook.
De heer Van derSanden (CDA): Dat is
de eenheid binnen de Kroon.
Minister Van Agt: Inderdaad. Thans de
vraag van mevrouw Kappeyne, of ik
een situatie kan bedenken waarin iemand, anders dan op zijn verzoek, ontslag krijgt ex artikel 5 als lid van het
Koninklijk Huis, omdat als gevolg van
zijn gedragingen de ministeriële verantwoordelijkheid niet meer kan functioneren.
Welnu, men kan daarbij denken aan
het geval, waarin een lid van het Koninklijk Huis die geen troongerechtigde is naar het buitenland vertrekt o m
zich daar metterwoon te vestigen. Bij
voorbeeld iemand die louter uit
hoofde van artikel 3, lid 2, lid van het
Koninklijk Huis is. Wanneer deze naar
het buitenland vertrekt en zich dus,
naar het zich laat aanzien, voorgoed
buiten de Nederlandse samenleving
plaatst, ontstaat een bijzondere situatie waarin formeel natuurlijk nog altijd sprake is van ministeriële verantwoordelijkheid, maar waarin deze feitelijk nauwelijks nog iets zal kunnen
betekenen. Laten we dan de formele
werkelijkheid in overeenstemming
brengen met de materiële werkelijkheid en dus toepassing geven aan artikel5.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Ik wil er toch iets over vragen,
want de ministeriële verantwoordelijkheid voor Nederlanders die zich in het
buitenland bevinden, zal eventueel feitelijk wat minder gemakkelijk worden
uitgeoefend, maarzij houdt niet op te
bestaan. Het zich als lid van het Koninklijk Huis metterwoon in het buitenland vestigen behoeft dus op zichzelf
geen reden voor ontslag te zijn, want
al die Nederlanders die - naar ik hoop
- mettertijd kiesrecht zullen krijgen
voor de Tweede Kamer, zullen steeds
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weer het openbaar belang raken en
voorwerp van ministeriële verantwoordelijkheid worden. Mij spreekt
dat voorbeeld dus niet zo aan.
Minister Van Agt: Het gaat in mijn
voorbeeld om iemand die geen troongerechtigde is, maar niettemin de hoedanigheid van lid van het Koninklijk
Huis heeft en wel als weduwe of weduwnaar. Deze verlaat ons land om
zich metterwoon elders te vestigen
waarbij te verwachten is, dat hij of zij
geen voeling meer met de Nederlandse
samenleving zal onderhouden.
Dan is het nog geen wet van Meden
en Perzen dat hij het Koninklijk Huis
moet verlaten. In zo'n situatie valt echter wel ernstig te overwegen om artikel 5 toe te passen.
DeheerWaltmans(PPR): Is dit nu het
meest voor de hand liggende voorbeeld dat de Minister-President kan geven?
Minister Van Agt: Gevraagd werd naar
een voorbeeld van toepassing van artikel 5, zonder een daartoe strekkend
verzoek.
De heer Nijhof (DS'70): Welke situatie
ontstaat, vanuit het gezichtspunt van
de ministeriële verantwoordelijkheid,
indien de Koning besluit een lid van de
Koninklijke familie in het bijzonder met
verantwoordelijke taken te belasten bij voorbeeld op grond van zijn voor
haar bekwaamheden - dat niet tot het
Koninklijk Huis behoort? Ik stel die
vraag met name met het oog op het
amendement-Van der Sanden c.s. en
het amendement-Brinkhorst c.s.
Minister Van Agt: Er bestaat al ministeriële verantwoordelijkheid op grond
van het enkele feit dat iemand troongerechtigd is. Die ministeriële verantwoordelijkheid kan een nadere accentuering verkrijgen, wanneer een familielid van de Koning feitelijk gaat deelnemen aan de uitoefening van de
Koninklijke functie. In dat verband rijst
de vraag of het mogelijk c.q. wenselijk
is dat niet-leden van het Koninklijk
Huis worden uitgenodigd om deel te
nemen aan de uitoefening van de
Koninklijke functie. Zonder dat volstrekt uit te sluiten hebben wij in de
schriftelijke stukken te kennen gegeven dat wij dat verre van voor de hand
liggend achten.
De heer Nijhof (DS'70): Wie beslist dat?
Stel dat de Koning meent te moeten
beslissen dat een lid van de Koninklijke familie in dezen met bijzondere taken wordt belast. Er kan een zeer bekwaam persoon aanwezig zijn die te
prefereren valt boven de kring van de
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leden van het Koninklijk Huis. Wie beslist dat dan? Weegt in zo'n situatie materieel gesproken - dat criterium
van de ministeriële verantwoordelijkheid niet veel zwaarder dan wanneer
je uitgaat van de formele grens van de
kring van leden van het Koninklijk
Huis? Dat is een formeel criterium, terwijl ik nu spreek over een materieel
punt.
Minister Van Agt: Uiteindelijk beslissen de Ministers. Die zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop het koningschap wordt gepraktiseerd.
Ik wil nog iets zeggen over de relatie
tussen dit wetsontwerp en het wetsontwerp 16032. Waarom is in dit wetsontwerp gekozen voor een ruimere
kring en waarom voor een beperktere
kring voor de toepassing van een aantal wettelijke bepalingen, genoemd in
het andere wetsontwerp? Die beperking in het andere wetsontwerp geldt
met name de Wetboeken van Strafrecht, van Strafvordering en van Burgerlijke Rechtsvordering. In de Wet bevorderingen en ontslag beroepsofficieren wordt de uitzonderingsbepaling
met betrekking tot leden van het Koninklijk Huis geschrapt, terwijl met betrekking tot de relevante bepalingen in
het Wetboek van militair strafrecht
wordt aangekondigd dat bij een herziening van dat wetboek die bepalingen zullen worden geschrapt.
Ten aanzien van de Wet op de Raad
van State wordt voorgesteld dat naast
de Koning en de vermoedelijke opvolger, die zitting hebben in de Raad van
State, ook aan andere leden van het
Koninklijk Huis zitting in de Raad kan
worden verleend. Ten aanzien van de
Wet op de lijkbezorging wordt voorgesteld dat alle leden van het Koninklijk
Huis begraven mogen worden in de
grafkelder te Delft. Daarnaast kan de
Minister van Binnenlandse Zaken ook
ten aanzien van andere leden van de
Koninklijke familie toestemming daartoe verlenen.
Deze diversiteit in de toepassing van
wettelijke bepalingen is terug te voeren op de specifieke betekenis van elk
dier bepalingen. Voor het antwoord op
de vraag naar de relatie tussen het
wetsontwerp lidmaatschap Koninklijk
Huis en het wetsontwerp wettelijke bepalingen is overigens niet alleen de
specifieke betekenis van de diverse
wettelijke bepalingen van belang,
maar ook het feit dat de ministeriële
verantwoordelijkheid op zichzelf al bescherming biedt voor leden van het
Koninklijk Huis wier gedragingen het
openbaar belang raken.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu nog
enkele specifieke vragen beantwoor-
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den. Zoeven heb ik al over artikel 5 gesproken. De heer Patijn heeft hierop
een amendement (stuk nr. 12) ingediend, ertoe strekkende o m te bepalen dat het lidmaatschap kan worden
beëindigd door ontslag, te verlenen
niet bij Koninklijk besluit maar bij wet.
Hij meent dat, nu het lidmaatschap
van het Koninklijk Huis wordt vastgesteld bij wet, voor beëindiging van dat
lidmaatschap door ontslag dezelfde
procedure zou moeten gelden. De heer
Van der Sanden neigt hiertoe ook,
schat althans dat de argumenten vóór
beëindiging bij wet misschien net iets
sterker zijn dan daartegen.
Mijnheer de Voorzitter! In het wetsontwerp is gekozen voor de lichtere
vorm van een Koninklijk besluit, een
Koninklijk besluit trouwens waarover
de Raad van State wordt gehoord. Het
wetsontwerp regelt welke leden van
de familie lid van het Koninklijk Huis
zijn, in algemene regels. Ook zijn er algemene regels gegeven krachtens
welke aan dit lidmaatschap een einde
komt. Dit lijkt mij geheel in overeenstemming met artikel 21 a van de
Grondwet. Het bij algemene dispositie
regelen van het lidmaatschap van het
Koninklijk Huis en ook van de beëindiging van dit lidmaatschap dient door
de formele wetgever plaats te vinden.
Hoe nu met betrekking tot incidentele gevallen, waarin voor een bepaalde
persoon beëindiging van het lidmaatschap wenselijk is? Artikel 21a van de
Grondwet laat delegatie aan de Kroon
toe. Van die mogelijkheid tot delegatie
is in artikel 5 van ons wetsontwerp gebruik gemaakt. Wij vinden het niet nodig, zelfs minder aangewezen, dat de
wetgever voor incidentele gevallen
van beëindiging van het lidmaatschap
in actie komt.
Mijnheer de Voorzitter! Men moge
daarbij onder meer het volgende overwegen. Het kan zeer wel wezen (door
sommigen van de kamerleden is op
die mogelijkheid ook de aandacht gevestigd) dat iemand zich door de hoedanigheid van lid van het Koninklijk
Huis bezwaard voelt, geremd in zijn
persoonlijke ontplooiing. Dit zou voor
betrokkene een reden kunnen zijn te
vragen van die hoedanigheid te worden ontheven. Voor hem of voor haar
is dit dan een verlossing.
Wel, dan mag men de mogelijkheid
zeker niet uitsluiten dat betrokkene,
die eigenlijk gaarne van die hoedanigheid zou worden bevrijd, daarvan zou
terugschrikken wanneer daarvoor de
zware procedure nodig is van een wet,
die door beide Kamers der Staten-Generaal moet worden aangenomen,
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met alle publiciteit die daarmee vergezeld zou gaan. De drempel om ontslag
te vragen is dan wellicht voor hem of
haar te hoog geworden; daarmee zou
dan het tegenovergestelde zijn bereikt
van wat artikel 5 onder meer beoogde
en van hetgeen ook de Kamer graag
verwezenlijkt wil zien, namelijk het laten van zoveel mogelijk vrijheid aan
betrokkenen, voor zover het openbaar
belang dit toelaat.
De heer Van der Sanden (CDA): Dit is
natuurlijk waar, maar de Minister-President zal toch erkennen dat een afgrendeling van een openbaar debat in
dit huis ook via de weg van een Koninklijk besluit, de Raad van State gehoord, niet is te bereiken.
Minister Van Agt: Dat is volkomen
juist. Natuurlijk kan, nadat een Koninklijk besluit genomen is, daarover nog
wel enig rumoer ontstaan.
De situatie waarin een Koninklijk besluit is gevallen waarover wellicht een
interpellatie of een andere gedachtenwisseling in de Kamer plaatsvindt, is
toch wel een andere dan die waarin
een wetsontwerp moet worden ingediend. Het neemt immers allicht enige
tijd in beslag voordat zulk een wetsontwerp de beide Kamers der StatenGeneraal is gepasseerd en, terwijl het
zijn gang door het parlement maakt,
wordt het allicht begeleid door een levendige publiciteit en dus publieke
discussie.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Mag ik daaraan een vraag verbinden, ook al raakt die een wetsontwerp dat later nog behandeld moet
worden? Juist in de gehele systematiek van het wetsontwerp, zoals de Regering die beoogt, namelijk koppeling
van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis aan het gerechtigd zijn tot
troonopvolging, zal de praktijk zijn dat,
als een lid van het Koninklijk Huis van
die last verlost wil worden, hij niet alleen het lidmaatschap wil opgeven,
maar dat hij als het ware om de mogelijkheid vraagt o m uitgestoten te worden uit het Koninklijk Huis, om het nu
maar eens vriendelijk te zeggen, zoals
dat misschien weer het geval wordt,
als die oude bepaling die in 1922 is afgeschaft nu misschien na grondwetswijziging er weer inkomt.
In het regeringsvoorstel staat, dat dit
bij voorstel van wet gebeurt of althans
een voorstel van de Koning, de constitutionele Koning, dus uiteraard de Regering, en dat dit door de Kamer wordt
behandeld. Ik vraag mij af, of de voorbehouden die de Minister nu maakt bij
alleen maar het beëindigen van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis in-
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houdelijk eigenlijk ook niet van toepassing zijn op die situatie van beëindigen
van de troonopvolging. Dat zal vermoedelijk datgene zijn wat dat lid van
het Koninklijk Huis ook beoogt te beeindigen.
Minister Van Agt: Ik begrijp het gestelde probleem. De situatie kan zich stellig voordoen waarin iemand die troongerechtigde is en uit dien hoofde lid
van het Koninklijk Huis, graag van beide hoedanigheden wordt bevrijd. Ook
is het mogelijk, dat iemand lid van het
Koninklijk Huis is zonder troongerechtigde te zijn. Dan doet zich het probleem van mevrouw Kappeyne zich
niet voor, want dit kan via artikel 5
worden opgelost. Ook is het echter
mogelijk, dat iemand er minder tegenop ziet om de status van troongerechtigde te behouden dan om lid van
het Koninklijk Huis te zijn, omdat die
bijzondere hoedanigheid van lid van
het Koninklijk Huis de ministeriële verantwoordelijkheid voor zijn of haar
doen en laten wel accentueert. Die
reeds aanwezige verantwoordelijkheid
wordt nog aangescherpt door het lidzijn van het Koninklijk Huis. Betrokkene kan dat dienovereenkomstig als
een nadere beperking van zijn vrijheid
van handelen ervaren.
De vraag of iemand al dan niet moet
worden vergund o m , nog verkerend in
de verwachting van troonopvolging,
van het recht daarop afstand te doen,
zal besproken worden in dit Huis, wanneer hier de grondwettelijke bepalingen omtrent het koningschap in bespreking komen. Daarop loop ik liever
niet vooruit.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Daarop loop ik natuurlijk ook
helemaal niet vooruit. De eenheid, niet
alleen in beleid maar ook in wetgevingssystematiek, kennende van dit
kabinet wilde ik op die consequentie
wijzen.
Minister Van Agt: Dat heeft ons dan
ook tot nadere lering gestrekt.
Mijnheer de Voorzitter! Er zijn ook
een aantal opmerkingen gemaakt over
artikel 4, eerste lid. Er is zelfs een
amendement van de heer Patijn hierop. Daartegen kan ik allerlei argumenten aanvoeren. Ik vraag echter mij af,
of het probleem niet simpelweg kan
worden opgelost door artikel 4, eerste
lid, te schrappen.
Als daartegen in de Kamer geen grote bezwaren bestaan, wat ik eigenlijk
niet verwacht, dan zou ik dadelijk een
nota van wijziging daarvoor kunnen
indienen.
Wat in artikel 4, eerste lid, wordt gezegd is strikt genomen overbodig. Als
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Kroon niet meer beërven, ook een wet
tot goedkeuring van het huwelijk
wordt aangenomen.
In het voorstel van de Regering zijn
de kinderen van prinses Margriet lid
van het Koninklijk Huis. Als Willem
Alexander opvolgt, blijven zij lid van
het Koninklijk Huis, tenzij het amendement van de heer Van der Sanden en
mevrouw Kappeyne van de Coppello
wordt aangenomen. Aangezien er ministeriële verantwoordelijkheid blijft
bestaan en hun echtgenotes lid worden van het Koninklijk Huis, vind ik dat
hun huwelijken moeten worden goedgekeurd, ook al kunnen zij de Kroon
niet meer beërven.

De kamerleden Brinkhorst (D'66! Bischoff van Heemskerck (D'66) en Patijn (PvdA) volgen aandachtig het debat over het lidmaatschap van het Koninklijk Huis

artikel 4, eerste lid, niet in het wetsontwerp zou voorkomen, zouden
troongerechtigden toch lid zijn van het
Koninklijk Huis, krachtens artikel 1,
aanhef en sub a. Artikel 4 voegt hieraan niets toe. In artikel 4, lid 1, staat
dat een troongerechtigde die huwt
zonder toestemming, het lidmaatschap van het Koninklijk Huis verliest.
Zonder artikel 4, lid 1, is dit ook al zo.
De troongerechtigde verliest zijn status van troongerechtigheid, krachtens
de Grondwet, door te huwen zonder
toestemming. Als men de status van
troongerechtigde kwijt is, is men krachtens dit wetsontwerp geen lid meer van
het Koninklijk Huis. Wij zouden dus artikel 4, lid 1, uit het wetsontwerp kunnen
schrappen.
De heer Van der Sanden (CDA): Ik kan
de Minister-President bijvallen, als hij
daarbij uitgaat van de schrapping van
artikel 2.
Minister Van Agt: Ik heb zo'n beetje begrepen hoe dit in de Kamer gaat lopen.
De heer Patijn (PvdA): Mijn amendement strekte ertoe ook degene die de
troon niet meer kan beërven, om welke reden dan ook, en die desondanks
lid van het Koninklijk Huis is, bij voorbeeld een gewezen koning, zijn huwelijk te laten goedkeuren. Dat vervalt als
het gehele artikel 4, eerste lid, wordt
geschrapt. Ik moet hierover nog even
nadenken. De Minister-President kan
de discussie ook verwijzen naar de behandeling van de grondwetswijziging
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inzake het koningschap, waar dit in artikel 2.1.5 opnieuw aan de orde komt.
Daarom verbaast het mij ook dat de
tekst in het nieuwe voorstel afwijkt van
de Grondwet op dat punt. Ik moet er
nog even over nadenken als het een
amendement zou zijn, dat wordt overgenomen. Als de Minister-President
op dit moment vraagt of wij er volledig
mee instemmen, moet ik er nog even
over nadenken.
De Voorzitter: U kunt altijd een amendement op het gewijzigd wetsontwerp
indienen.
Minister Van Agt: Hier is een samenspraak aan de gang. De Regering kan
natuurlijk een nota van wijziging indienen. Ik peilde echter even of dit op belangrijke bezwaren zou stuiten van de
belangrijkste groeperingen. Vermoedelijk is dit echter niet nodig. In artikel
4, lid 1, staat: 'Het lidmaatschap van
het Koninklijk Huis eindigt voor degenen, die de Kroon van de Koning kunnen beërven, indien'
Het gaat niet o m de afgetreden koning. Dat is niet iemand die de Kroon
kan beërven. De erfopvolging gaat
nooit in opgaande lijn.
De heer Patijn (PvdA): Mijn amendement strekt er juist toe de woorden
'voor degenen, die de Kroon van de
Koning kunnen beërven' te schrappen,
zodat voor iedereen die het lidmaatschap van het Koninklijk Huis heeft en
voor wie dus een ministeriële verantwoordelijkheid geldt, ook al kan hij de
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Minister Van Agt: Er zijn voorstellen
gedaan tot schrapping van artikel 2,
een amendement van de heer Van der
Sanden en mevrouw Kappeyne van de
Coppello en een amendement van de
heer Patijn. Dat maakt duidelijk hoe
het hier in de Kamer ligt. In mijn denken ging ik er vanuit dat artikel 2 zal
worden geschrapt.
Het probleem van de verschillen in
positie tussen de kinderen van Prinses
Margriet, nadat Prins Willem-Alexander Koning is geworden, en die van de
broers van Prins Willem-Alexander
valt weg als artikel 2 verdwijnt. Men
kan dan nog spreken van een probleem inzake de afgetreden Koning,
maar het zou mij verwonderen, als de
Kamer van de afgetreden Koning zou
willen vergen dat hij om het lidmaatschap van het Koninklijk Huis te behouden toestemming bij wet moet krijgen voor een te sluiten huwelijk.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Ik heb hierover een vraag
gesteld.
Minister Van Agt: Mevrouw Kappeyne
heeft inderdaad een vraag gesteld
naar aanleiding van hetgeen w i j in de
memorie van antwoord hebben
gesteld op vragen van de fractie van
het CDA. Dit betreft het huwelijk van
de afgetreden Koning. De echtgenote
van een afgetreden Koning wordt door
het huwelijk volgens het wetsontwerp
van rechtswege lid van het Koninklijk
Huis, dus ook zonder dat de wetgever
voor het huwelijk toestemming heeft
gegeven.
In dezelfde memorie van antwoord
staat dat de verkrijging van de bijzondere hoedanigheid van lid van het Koninklijk Huis niet geschiedt buiten de
wetgever o m . Mevrouw Kappeyne
heeft gevraagd of wij hiermee bedoelen dat degene die na de abdicatie
echtgenoot van de Koning wordt, het
lidmaatschap van het Koninklijk Huis
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verkrijgt krachtens de wet die wij vandaag bespreken of dat hiervoor een
nieuwe wet nodig is.
Het antwoord hierop is dat wij niet
bedoelen, hiervoor een nieuwe wet te
vergen. Wij bedoelen vandaag te bepalen dat in alle gevallen waarin een
Koning na abdicatie in het huwelijk
treedt, ook zijn echtgenote lid van het
Koninklijk Huis zal zijn. Dit zal in de
toekomst het geval zijn krachtens het
onderhavige wetsontwerp, indien dit
wordt aanvaard.
Mevrouw Kappeyne heeft een groot
aantal wijzen van beëindiging van het
lidmaatschap van het Koninklijk Huis
opgesomd die voortvloeien uit de opzet van het wetsontwerp. Ik meen dat
zij hierin niet heeft opgenomen het geval waarin 'ingehuwde' leden van het
Koninklijk Huis die hun lidmaatschap
behouden bij vooroverlijden van hun
echtgenoot, dit later verliezen, wanneer zij hertrouwen.
De geachte afgevaardigde heeft gevraagd of, als een lid van het Koninklijk
Huis huwt zonder toestemming van de
wetgever, het verlies van het lidmaatschap onherroepelijk is. In de opzet
van het wetsontwerp gaat het slechts
om het geval dat een troongerechtigde
trouwt zonder toestemming tot het huwelijk. De situatie is dan rechtens als
volgt. Wie troongerechtigde is, behoeft toestemming tot een huwelijk,
wil hij troongerechtigde blijven. Een
troongerechtigde die zonder toestemming huwt, verliest hiermee de hoedanigheid van troongerechtigde. Dit verlies is onherroepelijk. Herkrijging van
de status van troongerechtigde is
grondwettelijk niet mogelijk. Dit heeft
zijn doorwerking voor de toepassing
van het onderhavige wetsontwerp,
omdat dit onmiddellijk op de Grondwet aansluit.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Ik had de indruk dat dit wèl mogelijk is, namelijk wanneer tot een geheel nieuwe lijn van troonopvolging
wordt besloten.
Het is heel goed mogelijk dat op een
gegeven moment de lijn van troonsopvolging uitsterft en dat dan een voorstel moet worden gedaan o m tot
troonsopvolgerte benoemen iemand
uit de Koninklijke familie die in vierde
of nog verdere graad stond tot de
laatst overleden koning. Dit hoort formeel ook tot de mogelijkheden van
troonsopvolging.
Ik meen dat die nieuwe lijn inhoudt
dat men dan zal moeten kiezen voor iemand die natuurlijk zelf geen toestemming heeft gevraagd, evenmin als zijn
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familieleden. Dit zou misschien wel
eens iemand kunnen zijn in de vierde
graad, die het recht op erfopvolging
heeft verloren en die dus ook geen toestemming heeft gevraagd. Het lijkt mij
niet mogelijk, dit helemaal, absoluut
u i t t e sluiten.
Minister Van Agt: Als ik het goed begrijp, gaat het hierbij om de uitzonder
lijke situatie van toepassing van artikel
18 van de Grondwet.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Inderdaad.
Minister Van Agt: Dan kan het natuurlijk wel.
De heer Verbrugh heeft gesproken
over de aanspreektitel van de kinderen
van Prinses Margriet en heeft zich afgevraagd of de grond voor het nu bestaande verschil in aanspreektitel niet
is verdwenen nu de kinderen van Prinses Margriet, evenals de kinderen van
de huidige Koningin, volgens het
wetsontwerp behoren tot het Koninklijk Huis. Zoals in de memorie van antw o o r d al is opgemerkt heeft dit verschil te maken met het feit dat Prinses
Margriet in de orde van erfopvolging
een lagere plaats inneemt dan de vermoedelijke erfgenaam, destijds Prinses Beatrix. Het huidige wetsontwerp
verandert daaraan niets. Ik meen niet
dat er een dwingende reden is om wijziging te brengen in de eenmaal tot
stand gebrachte titulatuur. In alle geval heeft het verschil in aanspreektitel
geen staatsrechtelijke betekenis.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello heeft gevraagd of het wel in ons eigen stelsel past o m , nadat dit wetsontwerp tot wet zal zijn verheven, nog
de mogelijkheid open te laten, later, bij
incidentele wet, voor een bijzonder geval inlijving bij het Koninklijk Huis mogelijk te maken. Het antwoord daarop
lijkt mij te moeten zijn dat de Grondwet dit niet uitsluit. De Grondwet zegt
dat de wetgever bepaalt wie lid is van
het koninklijk huis. De wetgever is
zichzelf gelijk en zou bij herhaling kunnen spreken. Met andere woorden:
wanneer de wetgever in 1980 spreekt,
heeft hij zijn recht om te spreken daarmee voor de toekomst niet verwerkt.
De heren Abma en Verbrugh hebben
gevraagd naar het gevoelen van de
Regering over de aanwezigheid van de
Ministervan Binnenlandse Zaken bij
het periodieke overleg met enkele leden van het Koninklijk Huis. De Minister van Binnenlandse Zaken is daarbij
in ieder geval aanwezig indien en voor
zover zijn bijzondere verantwoordelijkheid voor constitutionele aangelegenheden in het geding is. Ik kan het ook
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zo zeggen: mijn collega van Binnenlandse Zaken is naast de Minister-President de eerst in aanmerking komende om aanwezig te zijn bij dat overleg.
De heer Abma heeft gevraagd of dat
periodiek overleg ook kan plaatsvinden met de Koningin alleen. Al geruime tijd, al sinds jaar en dag, heeft de
Minister-President wekelijks een ontmoeting, ter bespreking van de lopende kwesties met de Koningin. Daarnaast staan sinds enige tijd de maandelijkse ontmoetingen met de Koningin en enige andere leden van het Koninklijk Huis.
Mijnheer de Voorzitter! Wij kunnen
helaas nog niet voldoen aan de wens
van de geachte afgevaardigde de heer
Brinkhorst, mede te delen welke wijzigingen de niet-formeel wettelijke bepalingen zullen ondergaan. Het streven zal erop gericht zijn, deze in beginsel aan dezelfde kortwieking te onderwerpen als die welke de formeel wettelijke bepalingen al hebben moeten
lijden.
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Betreft dit de kring van degenen voor wie de wettelijke bepaling
nog geldt - de kring van vijf - of gaat
het hierbij ook om de schrapping? Het
zijn twee verschillende punten.
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzitter! Het overleg hierover is nog niet afgerond. De meeste van de betreffende
bepalingen zullen een beperking te
zien geven van het aantal hierin genoemden tot de bekende groep van
vijf.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Verbrugh heeft gevraagd, wanneer een
wetsontwerp tot regeling van het regentschap zal worden ingediend. Ik
kan hem beloven dat het zeer spoedig
zal worden ingediend. Hij heeft ook gevraagd, of al kan worden gezegd wie
de regent zal zijn. Omdat de indiening
spoedig zal plaatsvinden, wil ik een beroep op het geduld van de geachte afgevaardigde doen.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Patijn heeft gezegd - ik spreek nu over
wetsontwerp 16032 - dat het niet is
vol te houden, dat de leden van het Koninklijk Huis die zitting hebben in de
Raad van State kunnen deelnemen
aan de werkzaamheden van de afdelingen wetgeving, geschillen van bestuur en rechtspraak. Ik ben dat wel
met hem eens. Weliswaar zijn er naar
de letter geen belemmeringen voor de
leden van het Koninklijk Huis o m aan
alle werkzaamheden van de raad en
van zijn afdelingen deel te nemen,
maar in de praktijk zal het, zo zijn, dat
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de leden van het Koninklijk Huis die zitting in de Raad van State hebben alleen maar zullen deelnemen aan de
wetgevende arbeid van de raad, zoals
het dusverre steeds is geweest. Deelneming aan deze wetgevende arbeid
biedt immers de mogelijkheid, in een
tamelijk kort tijdsbestek goed geïnformeerd te geraken over een veelheid
aan maatschappelijk belangrijke
vraagstukken. Dat is waarom het betrokkenen gaat. Ik denk met name aan
de voorbereiding van de vermoedelijke troonopvolger op de vervulling van
het koningschap.
Mijnheer de Voorzitter! De geachte
afgevaardigde de heer Van der Sanden heeft vragen gesteld over het
stemrecht van de Koning in verband
met het voorstel tot wijziging van artikel 2 van de Wet op de Raad van State.
Het gaat hierbij om de Koning als
voorzitter van de raad. Onder vigeur
van de huidige regeling is het niet duidelijk, of aan de Koning formeel sternrecht toekomt. Men kan zowel argumenten pro als contra aanvoeren.
In de schriftelijke gedachtenwisseling met de Kamer hebben wij ons in
verband met de bestaande onduidelijkheid onthouden van het doen van
uitspraken over het stemrecht van de
Koning in de huidige situatie. Wel hebben wij voorgesteld, voor de toekomst
te bepalen dat onder andere de Koning
als voorzitter van de raad geen sternrecht zal hebben. Hiervoor bestaan
goede gronden. Het voorzitterschap
van de Koning is van speciale aard.
Bovendien: zo er al een formeel sternrecht voor de Koning als voorzitter van
de raad bestaat, dan zal hiervan nooit
gebruik worden gemaakt. Daarom is
het beter, dit recht - voor zover het bestaat - te ecarteren.
De heer Van der Sanden heeft voorts
gevraagd, of een Koning die jonger is
dan 21 jaar en voor wie dus nog een
regent optreedt vanaf zijn 18e jaar kan
fungeren als voorzitter van de Raad
van State. Het antwoord is neen.
De koning die het koninklijk gezag
nog niet uitoefent, treedt niet op als
voorzitter van de Raad van State. Als
zodanig fungeert de regent. Wel heeft
de koning in dit geval vanaf zijn achttiende jaar zitting in de Raad. Deelneming aan de werkzaamheden is in dit
geval bij uitstek van belang met het
oog op de voorbereiding voor de toekomstige uitoefening van de Koninklijke functie.
De heer Brinkhorst heeft gevraagd
of artikel IV - het gaat wederom over
de Raad van State - niet uit het wetsontwerp kan worden gelicht. Dient de

inhoud daarvan niette worden behandeld bij het ontwerp tot herziening van
de Grondwet (16040)? Wij zouden
daarvan geen voorstander zijn. Het zal
nog wel geruime tijd duren voordat de
nieuwe grondwettelijke bepalingen
met betrekking tot de Raad van State
geldend recht zullen zijn en voordat de
vereiste aanpassing van de wetgeving
haar beslag zal hebben gekregen. Hetgeen nu wordt voorgesteld in artikel IV
van wetsontwerp 16032 dient naar onze mening daarop niet te wachten.
De redactie van het voorgestelde artikel 2 van de wet op de Raad van State
is zo gekozen dat die naar onze opvatting aansluit bij de voorstellen die wij
hebben gedaan in 16040. Uiteraard is
de grondwetgever bij de behandeling
van wetsontwerp 16040 niet gebonden aan hetgeen wij vandaag besluiten over artikel 2 van de wet op de
Raad van State.
Dan zijn er nog enkele vragen die
mijn ambtgenoot van Justitie zou hebben beantwoord wanneer hij hier was
geweest. De geachte afgevaardigden
Patijn en Van der Spek hebben gevraagd of het niet de voorkeur zou verdienen de bijzondere bepalingen inzake belediging van leden van het Koninklijk Huis te schrappen uit het Wetboek van Strafrecht. Dit is een discussie die wij hier al vele jaren voeren. Het
wordt langzaamaan een herhaling van
zetten.
Er is in de schriftelijke stukken al
ruimschoots op ingegaan. Wij hebben
nog eens de redenen aangegeven
waarom wij menen dat de bijzondere
bepalingen, zij het dan voor de beperkte kring, dienen te worden gehandhaafd. Bij deze gelegenheid wil ik daarover nog het volgende zeggen.
Het statistische gegeven, dat die bepalingen zelden tot een vervolging en
dus ook niet tot een veroordeling leiden, mag niet voeren tot de conclusie
dat die bepalingen geen zin zouden
hebben. Een strafbepaling ontleent
haar zin niet alleen aan de frequentie
waarmee zij reële toepassing vindt. Zij
hebben ook een preventieve werking.
Dat is zelfs de belangrijkste en meest
positieve functie van strafbepalingen.
Voor het realiseren van die functie is
het bestaan van die bepalingen onontbeerlijk, ook al past men deze zelden
toe.
Bovendien kan in een bepaalde situatie wel behoefte aan toepassing zijn
en dan moet men ook daadwerkelijk
kunnen optreden. Anders is er uiteraard ook geen preventie.
Voorts is er bij deze beledigingsdelicten het belangrijke aspect dat vervolging kan plaatsvinden zonder
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klacht. Dat heeft het praktische voordeel dat de overheid al iets kan ondernemen in een vroeg stadium. Deze kan
n a m e l i j k - dat gebeurt ook wel e e n s in contact treden met degene die bij
voorbeeld een uiting naar voren
brengt die als beledigend kan worden
opgevat. Men kan dan in een vroeg
stadium aan die toestand een einde
maken zonder dat het behoeft te komen tot een strafvervolging. Dat kan
alleen in een situatie waarin het gaat
om een delict dat geen klachtdelict is.
De geachte afgevaardigde de heer
Van der Spek heeft ook gesproken
over beperking van de kring van leden
van het Koninklijk Huis in deze strafbepalingen en gezegd dat deze alleen de
Koning moeten betreffen. Wij hebben
in de stukken herhaaldelijk gewezen
op de grote mate van betrokkenheid
van de vijf in het wetsontwerp genoemde personen bij de Koninklijke
functie. Wij persisteren bij ons standpunt.
Ten slotte hebben de geachte afgevaardigden de heren Van der Sanden
en Verbrugh gesproken over de wijze
waarop deze strafbepalingen feitelijk
worden gehanteerd. Zij hebben de indruk dat het beleid in het verleden te
welwillend is uitgevallen tegenover
degenen die zich aan uitingen van een
beledigend karakter hebben schuldig
gemaakt. Nu weet eenieder in deze Kamer dat het proces van afweging bij de
vraag of vervolging opportuun moet
worden geacht of niet, uiterst moeilijk
en delicaat kan zijn.
Het resultaat van die afweging zal
niet altijd voldoen. Daarvoor hebben
wij begrip. Het openbaar belang zal op
het eerste gezicht niet zelden een impuls vormen tot vervolging. De vraagstelling is echter meestal complexer.
Wordt het openbaar belang werkelijk
gediend door een strafvervolging met
alle erbij behorende publiciteit? De
kwetsbare positie van leden van het
Koninklijk Huis is niet alleen een zaak,
die hen persoonlijk regardeert, maar
heeft ook betekenis voor het algemeen
belang. Dat mag natuurlijk niet betekenen, dat de juridische weegschaal al te
gemakkelijk doorslaat naar de beslissing: niet vervolgen.
Mijnheer de Voorzitter! Met veel
dank voor zoveel betrachte lijdzaarrv
heid sluit ik hiermee de beantwoording in eerste termijn af.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans
over wetsontwerp 16 183 te spreken.
Met grote voldoening hebben wij geconstateerd, dat in deze Kamer een
brede consensus bestaat over de in dit
wetsontwerp voorgestelde financiële
regeling voor Prinses Juliana en Prins
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Bernhard. Dit betreft zowel de opbouw
als de hoogte van de uitkeringen, alsook de terbeschikkingstelling om niet
van het paleis Soestdijk. De vragen,
die naar aanleiding van dit wetsontwerp zijn gesteld, zal ik trachten te
beantwoorden met grote zorgvuldigheid.
De geachte afgevaardigde de heer
Patijn heeft een vraag gesteld over in
de pers verschenen berichten over het
bestaan van een of meer stichtingen,
waarin vermogensbestanddelen van
leden van het Koninklijk Huis zouden
zijn ondergebracht. Ik wil hierop een
uitvoerig antwoord geven. Er zijn 6
stichtingen: de stichting Kroongoederen, de stichting huisarchief, de stichting Regalia, de stichting historische
verzamelingen en twee vermogensstichtingen. In de stichting Kroongoederen zijn de roerende goederen ingebracht, die onverbrekelijk verbonden
zijn met de uitoefening van het koningschap, zoals regalia, de kroonjuwelen
en de gouden koets. In de stichting
huisarchief zijn de archivalia ondergebracht met betrekking tot het huis
Oranje-Nassau.
De oprichting van die beide stichtingen was nodig, omdat bij overlijden
van prinses Juliana haar nalatenschap
verdeeld moet worden onder vier erven en bij boedelscheiding de in deze
stichting ingebrachte zaken uiteraard
niet voor verdeling in aanmerking behoren te komen. Zij moeten ter
beschikking blijven van de Koningin.
In de stichting historische verzamelingen zijn ten algemene nutte vooral
kunstvoorwerpen ingebracht. In het
bestuur van deze stichting heeft een
vertegenwoordiger van het ministerie
van CRM zitting. De stichting Regalia
heeft haar betekenis vrijwel verloren,
daar de meeste van de daarin aanvankelijk ingebrachte zaken zijn overgedragen aan de in 1968 opgerichte stichting
Kroongoederen. De stichting Regalia
bevat nog slechts enkele familiejuwelen, die op hoogtijdagen worden gedragen.
Bij de vermogensstichtingen zijn
geldbedragen ingebracht uit het privévermogen van destijds Koningin Juliana. Deze stichtingen zijn in het leven
geroepen om een bijdrage te geven
aan de dochters van thans Prinses Juliana, die niet gerechtigd zijn tot een
wettelijke uitkering krachtens het f i nancieel statuut. De andere stichting is
bestemd voor Prins Bernhard, voor geval hij zijn echtgenote zal overleven.
Laatstgenoemde stichting functioneert
derhalve niet.
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Om ieder misverstand uit te sluiten,
heb ik nog eens het oordeel ingewonnen van de directeur-generaal van de
Rijksbelastingen over de vraag, of aan
deze constructie fiscale faciliteiten zijn
verbonden. Het antwoord was kort en
duidelijk: Neen. Hiermee is ook een
vraag van de heer Patijn met betrekking tot het rapport van de Commissie
Belastingvrijdom beantwoord.
Verschillende afgevaardigden hebben gesproken over het formatie-onderzoek met betrekking tot het personeel van de hofhouding. Ik wijs erop,
dat een definitieve vaststelling van de
formatie geen zaak van korte termijn
zal kunnen zijn. Naar verwachting zijn
de werkzaamheden aan en rond Huis
ten Bosch in het voorjaar van 1981 gereed. Pas dan kan, na de verhuizing
van de Koningin naar Den Haag, in de
praktijk worden getoetst of eerder gemaakte formatieschema's voldoen.
Hetzelfde geldt over een aantal jaren
met betrekking tot het paleis Noordeinde. Niettemin is de Regering natuurlijk bereid, de Kamer ter zake naar
best vermogen te informeren.
De heer Patijn - ook de heer Van der
Spek heeft erop gedoeld - vroeg of al
bij de begroting 1981 inzicht kan worden gegeven in de opbouw van het
huidige personeelsbestand. Hij heeft
ook gevraagd, telkenjare in de toelichting op hoofdstuk I van de Rijksbegroting een overzicht op te nemen van declarabele uitgaven.
De Regering is bereid aan beide verzoeken te voldoen. Wat betreft het accres van de declarabele kosten - de
heer Patijn spreekt van bijna een verdubbeling in acht jaar tijd - wil ik, om
de juiste verhoudingen in het oog te
houden, opmerken dat de stijging van
het totaal van de declarabele kosten is
achtergebleven, royaal zelfs, bij die
van de Rijksbegroting. Daar zijn van
1972 tot heden de kosten verdrievoudigd.
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister-President zegt,
dat de stijging van de declarabele kosten is achtergebleven bij de verdrievoudiging van de kosten van de Rijksbegroting, in de afgelopen zeven jaar.
Is dat een relevant criterium?
Minister Van Agt: Men kan er verschillend over denken, maar ik geef dit
graag ter overweging mee.
De heer Joekes (VVD): Ik denk dat zij
ook zijn achtergebleven bij, plat gezegd, de kosten van levensonderhoud,
normaal geïndexeerd. De MinisterPresident sprak niet over zeven jaar,
maar over acht jaar.
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De heer Brinkhorst (D'66): Is dat zo?
De heer Joekes (VVD): Ik denk het wel.
Misschien wil de Minister-President
het bevestigen.
Minister Van Agt: Ik denk het ook.
Als ik de heer Patijn goed heb begrepen, vindt hij dat het systeem van het
financieel statuut eigenlijk niet toelaat,
dat de functionele kosten van Prinses
Margriet in aanmerking komen voor
declaratie bij het Rijk. Dat ben ik niet
met de geachte afgevaardigde eens. In
de Wet financieel statuut wordt aan
Prinses Margriet weliswaar geen uitkering toegekend, maar het feit blijft dat
de prinses in het kader van de vervulling van de Koninklijke functie diverse
taken vervult. De taken die de Prinses
in het kader van de uitoefening van de
Koninklijke functie verricht neemt zij
op zich in overleg met de Koningin.
Mede tegen de achtergrond van de
middelen die via de Wet financieel statuut en de begrotingswetten beschikbaar zijn om de daaraan verbonden
kosten te betalen, wordt over de uitoefening van de te vervullen taken beslist. Dat de kosten die prinses Margriet in verband met het koningschap
maakt door de Koningin worden gedeclareerd is naar mijn mening geheel in
overeenstemming met de opzet van
de financiële verhouding tussen het
Koninklijk Huis en het Rijk.
Daarmee heb ik eigenlijk ook al een
antwoord gegeven aan de heren Brinkhorst en Joekes, die hebben gepleit
voor een mogelijkheid tot rechtstreekse declaratie voor prinses Margriet.
Naar de mening van de Regering is er
inderdaad sprake van een zekere afhankelijkheidsrelatie, namelijk met betrekking tot de vervulling van functionele taken door de prinses ten behoeve van het koningschap.
De heer Joekes (VVD): De MinisterPresident constateert nu wel, dat wij
die opmerking hebben gemaakt over
de status van Prinses Margriet in financiële zin, maar is de Regering bereid daar nog eens naar te kijken? Ik
verlang niet dat er nu een verandering
in wordt gebracht, maar wij zijn, terecht, zo zorgvuldig met allerlei posities en gevoelens van leden van het
Koninklijk Huis of de Koninklijke familie. Wat kan er gebeuren met de prinsjes of de weduwnaar van de overleden
Koningin? Wij hebben hier te maken
met mensen die een functie vervullen
in de staat, in het Koninklijk Huis. Uit
dien hoofde vind ik het toch niet adequaat, dat Prinses Margriet en haar
echtgenoot alleen een afgeleide decla-
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ratiemogelijkheid hebben voor de
functies die zij zelf vervullen in de
staat.
Minister Van Agt: Ik herhaal hetgeen
ik zojuist heb gezegd - en daarin val ik
de heer Joekes dadelijk bij - namelijk
dat Prinses Margriet en haar echtgenoot vele functies vervullen in het kader van het koningschap. Zij hebben in grote mate deel aan de uitoefening van de Koninklijke taak. Als Nederlandse gemeenschap behoren wij
de daaraan verbonden kosten adequaat te vergoeden. Daarover zijn wij
het eens.
De vraag rijst alleen hoe dat het beste kan geschieden. Moet Prinses Margriet de mogelijkheid worden gegeven, rechtstreeks bij het Rijk te declareren dan wel moet de nu bestaande situatie worden gehandhaafd, namelijk dat
de Prinses declareert via de Koningin?
Formeel gezien declareert de prinses bij
de Koningin, die weer aan het Rijk declareert. Dat gebeurt vanuit de filosofie
dat wanneer een deel van de Koninklijke taak wordt vervuld, de prinses als
plaatsvervangster voor de Koningin optreedt. Zo is het tot dusverre altijd geweest en zo zou het ook kunnen blijven.
In de discussie in eerste termijn is
een vergelijking getrokken met Prinses
Juliana die wèl de mogelijkheid van
rechtstreeks declareren bij het Rijk
heeft. Dat geeft sommigen de inspiratie
om zich af te vragen, waarom die mogelijkheid dan niet voor Prinses Margriet wordt geschrapen.
De heer Patijn heeft verleden week
in een interruptiedebat al de tegenwerping gemaakt, dat Prinses Juliana een
van degenen is die een eigen plaats
heeft in de wet Financieel Statuut. Dat
geldt niet voor Prinses Margriet. Dat is
een verschil. Bovendien kan men daaraan toevoegen dat Prinses Juliana na
de abdicatie gelaten wordt in de rechten, die zij vroeger had. Men zou kunnen stellen, aat dit ligt in de sfeer van
verkregen rechten. Die overweging is
ten aanzien van Prinses Margriet niet
te hanteren. Dat zijn mitsdien twee
verschilpunten.
Mijnheer de Voorzitter! De Regering
vindt dat Prinses Margriet een belangrijk aandeel levert in de uitoefening
van de Koninklijke functie. De Regering vindt ook dat de daaruit voortvloeiende kosten naar behoren en zonder beknibbeling moeten worden vergoed. De discussie gaat uitsluitend
over de vraag of direct dan wel indirect moet worden gedeclareerd. Er is
een goede argumentatie op te zetten ik heb zojuist geprobeerd om dat te

Tweede Kamer
18 juni 1980

doen - waarom men de situatie, die tot
dusverre heeft bestaan, zou moeten
continueren en waarom de vergelijking met Prinses Juliana, die wel de
mogelijkheid van rechtstreeks declareren heeft, aantastbaar is.
Het gaat hier overigens niet om ijzeren argumentaties, die van een zodanige kracht zijn, dat geen enkele andere
argumentatie zou deugen. Ik wil ronduit zeggen, dat wij geen politieke discussie willen over de declaraties van
Prinses Margriet. Als een eenstemmN
ge dan wel vrijwel eenstemmige Kamer daarover anders zou denken, zouden wij weinig problemen maken. Ik
wil er openhartig over zijn dat wij geen
politieke discussie willen over de wijze, waarop wordt gedeclareerd door
Prinses Margriet of welk lid van het
Koninklijk Huis dan ook. Ik constateer
dat er, althans vandaag, over deze
zaak een aanmerkelijk verschil van inzicht bestaat. Het is zelfs zo, dat de
woordvoerder van de Partij van de Arbeid het declareren tout court in discussie heeft gebracht, dus ook het indirect declareren.
Dat ligt dus mijlen ver weg van de
opvatting-Joekes/Brinkhorst. Ik heb
mijn positie duidelijk gemaakt. Ik vind
dat er behoorlijke vergoedingen moeten worden gegeven voor reële verrichtingen. Ik vind ook dat er een goed
betoog te houden is om dat te blijven
doen op de wijze, die tot dusverre
steeds is gepraktiseerd. Ik heb daarvoor argumenten gegeven. Ik zeg niet
dat de andere optie niet pleitbaar is,
maar zolang in de Kamer hierover een
zo duidelijk verschil van mening bestaat, vinden wij niet de vrijheid om
door verandering van het stelsel zelf
aanleiding te zijn tot het ontstaan van
discussie hierover.
De heer Joekes (VVD): Ik heb de Minister-President de gelegenheid gelaten,
zijn betoog rustig op te bouwen. De
analogie met de situatie van Prinses
Juliana is niet de mijne geweest. Ik
heb wat dat betreft gezegd, dat het
eenvoudig niet van deze tijd is, dat
men een volwassen persoon, die een
betrekking vervult, via haar zuster,
haar moeder of via iemand anders laat
declareren. Dat was mijn standpunt.
En de politieke discussie, waarvoor de
Minister-President zo bang is, zal hij
toch moeten voeren, want de ministeriële verantwoordelijkheid brengt met
zich mee, dat ook de financiële daden
en gebaren - de Minister-President zal
de achtergrond van die uitdrukking
herkennen - in dit huis en aan de overkant ter discussie staan. Ik vind de argumentatie van de Minister-President
bij hoge uitzondering niet erg sterk. Ik
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wil hem dan ook nog eens vragen, bij
gelegenheid te bekijken, hoe deze volwassen vrouw, die man en kinderen
heeft en die een staatsfunctie vervult,
in de gelegenheid kan worden gesteld,
zelf de kosten te declareren die zij in
die functie moet maken.
Minister Van Agt: Ik wil mij graag op
het vraagstuk blijven bezinnen, maar
ik zeg nogmaals dat ik het voor het resultaat van die bezinning buitengew o o n belangrijk vind, hoe hierover in
de Kamer wordt gedacht. Ik heb grote
aarzeling, wijziging te brengen in een
functionerend systeem, wanneer die
wijziging omstreden is.
De heer Joekes (VVD): We vinden elkaar wel.
Minister Van Agt: Dat is meestal zo.
Mijnheer de Voorzitter! Heeft de Regering - zo vroeg de heer Van Thijn voldoende duidelijk gemaakt, waarom
het aantal declarabele personeelsleden ten behoeve van Prinses Margriet
op vijf moet worden gesteld? Ik heb
zoeven al gesproken over de frequentie, waarmee Prinses Margriet en haar
echtgenoot belangrijke taken vervullen. Laat ik dit wat concretiseren. In
april heeft de deelname van Prinses
Margriet aan de Koninklijke functie 16
dagen gevergd. In mei waren dat 18
dagen. Om dat met een betrekkelijk
jong gezin te kunnen doen, is een goed
bemand secretariaat nodig, moeten er
mogelijkheden zijn om de kinderen te
begeleiden, moet er transport zijn en
moet er enig huishoudelijk personeel
zijn. Mede gelet op activiteiten 's
avonds en in de weekends vind ik de in
de memorie van toelichting vermelde
declaratiefaciliteit een m i n i m u m om
dit functioneren mogelijk te maken.
Hoe dit functioneren zich zal ontwikkelen nadat de Prins van Oranje 18 jaar
zal zijn geworden, is nog niet te overzien, maar wij kunnen de situatie telkenjare volgen. Het is per definitie een
flexibel systeem. Per jaar kunnen de
begrotingsposten aanleiding geven
met elkaar van gedachten te wisselen.
De heer Van der Sanden heeft nog
gezegd, dat hij er niet volledig vrede
mee heeft, dat een koning, die afstand
van de Kroon heeft gedaan, lid van het
Koninklijk Huis moet blijven, wil hij
voor een uitkering in aanmerking blIjven komen. Hij zei dat de afgetreden
Koning met gulden koorden aan het
lidmaatschap van het Koninklijk Huis
gebonden blijft.
Zoals ik al bij de behandeling van
het vorige wetsontwerp heb opgemerkt, vroeg de omstandigheid dat in
een aantal wetten en andere wettelijke
regelingen, waaronder artikel 22 van
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de Grondwet, speciale rechtsgevolgen
aan het lidmaatschap van het Koninklijk Huis verbonden zijn, om regeling
van dat lidmaatschap. Er bestaat een
relatie tussen 21a en 22 van de Grondwet. Artikel 22 van de Grondwet bepaalt dat de Koning jaarlijks ten laste
van het rijk uitkeringen ontvangt, naar
regels bij de wet te stellen. Die wet
moet voorts bepalen aan welke andere
leden van het Koninklijk Huis uitkeringen ten laste van het rijk worden toegekend. Aan die opdracht van de
grondwetgever hebben wij uitvoering
gegeven in de Wet financieel statuut.
De Grondwet zelf dus is het die de
toekenning van een uitkering verbindt
aan het vereiste van lidmaatschap van
het Koninklijk Huis. De Wet financieel
statuut heeft dat moeten herhalen, ook
ten aanzien van de afgetreden Koning.
Een uitkering is, gelet op artikel 22 van
de Grondwet, niet mogelijk aan anderen dan aan leden van het Koninklijk
Huis. Tijdens de behandeling van het
ontwerp van Wet financieel statuut is
veel aandacht besteed aan de positie
van de afgetreden Koning. De toenmali
ge minister van Binnenlandse Zaken
heeft tijdens de behandeling in deze Ka
mer gesteld dat wanneer de geabdiceerde Koning geen lid van het Koninklijk Huis zou blijven, dit tot gevolg zou
hebben dat de uitkering, waarvan sprake is in het financieel statuut, vervalt.
Die constatering is destijds niet weersproken. Dat kon ook niet, want het is
de Grondwet die hier het laatste en beslissende woord heeft.
Mijnheer de Voorzitter! Zoals de Kamer weet, is voor de totstandkoming
van deze wet een meerderheid van 2h
vereist. Wij hopen en verwachten dat
de Kamer, denkend aan de grote verdiensten van Prinses Juliana en Prins
Bernhard voor land en volk, een royaler steun aan het wetsontwerp wil geven dan de gekwalificeerde meerderheid die wettelijk nodig is.

D
De heerPatijn (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Minister-President voor zijn uitvoerige antwoord dat
hij mede namens twee collega's heeft
uitgesproken in de 'heilige drieëenheid' zoals hij die - zo hij zelf zei meende te vertegenwoordigen op dit
moment, de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie.
Over een aantal concrete amendementen komen wij wellicht nog te
spreken bij de artikelsgewijze behandeling van het wetsontwerp lidmaatschap van het Koninklijk Huis. Ik wil
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nog een paar korte algemene opmerkingen maken die op alle drie de wetsontwerpen betrekking hebben.
Ik wil beginnen met de ministeriële
verantwoordelijkheid. Het verhaal van
de Minister-President loopt natuurlijk
volstrekt rond als je kijkt naar de verantwoordelijkheid die de Ministers
hebben voor de leden van het Koninklijk Huis. De Koning is onschendbaar
en daar is de ministeriële verantwoordelijkheid totaal. De ministeriële verantwoordelijkheid is minder vergaand,
alleen wanneer het openbaar belang
wordt geraakt, als het andere leden
van het Koninklijk Huis betreft.
Ik vind dat de wijze waarop de Minister-President de zaak benaderd, onvoldoende rekening houdt met het feit dat
de ministeriële verantwoordelijkheid
zoals die geldt, ergens moet worden gecontroleerd; en dat is hier. Nu kan worden gesteld dat het openbaar belang
minder snel wordt geraakt bij personen
die verder afstaan van de Kroon, maar
op het moment dat de Minister-President in de Kamer verschijnt, voor de
Koning, voor de troonopvolger, voor de
gewezen koning dan wel voor een lid
van het Koninklijk Huis dat verder verwijderd is van de troon, zal dat onderscheid buitengewoon moeilijk zijn te
maken.
In die situatie zal de Minister-President terughoudendheid moeten vragen aan de Kamer, omdat het hier
slechts gaat o m dat lid van het Koninklijk Huis die in de lijn van troonopvolging nr. 34 is. Ik heb voorgerekend, dat
wij een situatie kunnen krijgen waarin
er 34 leden van het Koninklijk Huis zijn.
Dit wordt dan toch een moeilijk debat,
want dan rijst de vraag of het openbaar belang er nog wel bij betrokken
is, niet omdat betrokkene al of niet lid
van het Koninklijk Huis is, maar gelet
op de vraag of hij al of niet ver verwijderd is van de Kroon en de koninklijke
waardigheid.
Ik vind dat het hele verhaal van de
Minister-President rondloopt, als het
gaat om de Koning, het Koninklijk Huis
en de ministers, maar dat het verhaal
niet rondloopt, als het om de situatie
gaat die zich voordoet nadat de minister zijn ministeriële verantwoordelijkheid heeft waargemaakt en vervolgens
in de Kamer verschijnt om daarvan uitleg te geven. Ik geloof dat dan wat al te
gemakkelijk wordt getild aan het feit
dat men dit tegenover al die leden van
het Koninklijk Huis waar zou kunnen
maken en dat hetzelfde geldt ten opzichte van de problemen die kunnen ontstaan bij het expliciteren van de vraag
of iemand dichter of verder verwijderd
is van de Troon en of het openbaar belang eerder of later wordt geraakt.
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Dit geldt temeer daar van een ver
verwijderd lid van de Troon de ministeriële verantwoordelijkheid wel eens
sterker zou moeten worden geactiveerd, omdat het functioneren van de
Koning in het geding is, waardoor
voor een zeer ver verwijderde neef de
minister hier uren lang aan de tand
moet worden gevoeld, omdat wij in
een situatie geraken waarbij de
koninklijke waardigheid of de koninklijke functie in het geding is.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Het beoordelen van de vraag of
iets valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid en, zo dit het geval is,
het bezien van de wijze waarop die m i nisteriële verantwoordelijkheid wordt
waar gemaakt, is naar mijn mening
een politieke zaak waarvan alle debatten hier bol staan. Wij doen hier niets
anders dan beoordelen wat tot de ministeriële verantwoordelijkheid behoort.
Die vraag zal telkens concreet in deze Kamer beantwoord moeten worden. Die is niet uit de weg te gaan door
in dit wetsontwerp te bepalen dat de
kring van het Koninklijk Huis zeer beperkt zal zijn. Ook dan is het mogelijk
dat de ministeriële verantwoordelijkheid opgewekt wordt ten aanzien van
een lid van de koninklijke familie dat
geen lid is van het Koninklijk Huis. Die
mogelijkheid bestaat altijd. Dan zal er
hier over worden gediscussieerd, of
het inderdaad gaat om een gebeurtenis die het openbaar belang raakt.
De heer Patijn (PvdA): Het is een punt
dat wij ook in de schriftelijke stukkenwisseling uitvoerig hebben behandeld. Het gaat om de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de Koning en degenen die zo na tot de Koning staan dat het openbaar belang in
het geding is. Ik vraag mij af of wij niet
in de situatie komen dat, waar het gaat
o m het functioneren van de Koning,
door de oplossing die wij kiezen voor
de omvang van het Koninklijk Huis, wij
desondanks in de grootst mogelijke
problemen komen omdat wat de een
zal beschouwen als een privé-zaak
waarbij het openbaar belang of
het functioneren van de Koning niet in
het geding is, dit door een ander wèl
als zodanig zal worden beschouwd,
exact o m wat mevrouw Kappeyne
aangeeft, namelijk politieke redenen.
Ik vind dat men daarbij heel goed in
aanmerking moet nemen dat men een
deel van die discussie kan afsnijden
door het lidmaatschap van het Koninklijk Huis te beperken. Daarom vind ik
de basisopvatting die aan het betoog
van de Minister-President ten grondslag ligt dat het gaat om de functies die
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worden uitgeoefend en niet om de
omvang van het Koninklijk Huis, altijd
zeer bestrijdbaar waar het gaat om de
ministeriële verantwoordelijkheid,
juist omdat men, vanwege de politieke
situatie, dit naar mijn mening in deze
Kamer niet waar kan maken.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Ik geloof dat dit een misvatting
is. Als dat zo was, zou men de omvang
van de ministeriële verantwoordelijkheid, ook voor bepaalde groepen van
de bevolkng, in een wet kunnen vastleggen. Dit is niet mogelijk; de politieke ministeriële verantwoordelijkheid
laat zich niet in een wet formuleren.
Ook als u de ministeriële verantwoordelijkheid feitelijk wil beperken
door die omgrenzing van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis, zal dit er
nooit toe leiden dat daarmee de feitelijke ministeriële verantwoordelijkheid
wordt ingeperkt. Dat is niet mogelijk.
Verder wordt het natuurlijk aan de discretie van de kamerleden overgelaten
over welke gebeurtenissen, welke personen betreffend, zij Ministers hier ter
verantwoording willen roepen. Voor
die discretie is geen wet nodig.
De heer Patijn (PvdA): Mevrouw Kappeyne heeft natuurlijk volstrekt gelijk,
als zij het zo breed formuleert. Het gaat
alleen om de vraag voor welke zaken
de Minister hier ter verantwoording
wordt geroepen. Dat gebeurt niet voor
het dagelijks optreden van 14 miljoen
Nederlanders. Wij zouden dan wel bezig kunnen blijven. Ik doel echter op
die kwesties waarbij de koninklijke
functie in het geding is door gedragingen van leden van het Koninklijk Huis,
omdat het openbaar belang daarmee
wordt geraakt en daarmee de ministeriële verantwoordelijkheid die een andere is dan die voor alle burgers in Nederland op een bijzondere wijze in deze Kamer wordt geactiveerd. Dat is het
centrale punt. Ondanks alle goede bedoelingen en de juridische betogen,
die men zo breed kan houden als men
wil, komen wij toch in de grote problemen, als wij de ministeriële verantwoordelijkheid los willen zien van de
omvang van het Koninklijk Huis.
Ik kom nu te spreken over de erfopvolging. Ten aanzien van artikel 5 geldt
het probleem, of iemand kan worden
ontslagen uit het lidmaatschap van het
Koninklijk Huis. De Minister-President
en mijn fractie zijn het erover eens, dat
dit mogelijk moet zijn. Over de formele
kant van de zaak, of dit bij wet dient te
geschieden dan wel bij Koninklijk Besluit, zullen wij bij het amendement
strijden. Dat is nu niet in het geding.
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De Minister-President zegt, dat men
afstand kan doen van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis, zonder
dat men van de erfopvolging wordt
uitgesloten. Het punt is echter dat men
geen afstand kan doen van de verwachting inzake de erfopvolging. Iemand die eenmaal volgens de Grondwet de Kroon kan beërven, mag daarvan volgens de Minister-President
geen afstand doen.
Heel concreet zijn er op dit moment
acht personen (de drie kinderen van de
Koningin, prinses Margriet en haar
vier kinderen) die leven in de verwachting dat zij ooit wel eens, in welke situatie dan ook, tot de Troon kunnen worden geroepen. Geen van die acht kan
daarvan afstand doen. De MinisterPresident vraagt dan: als het lidmaatschap van het Koninklijk Huis dan een
te knellende band wordt, moet men
daaruit toch ontslag kunnen vragen? Ik
vraag dan: zonder dat daarmee het
recht van erfopvolging vervalt? Dat
lijkt mij onzin. Het lijkt mij, dat, als men
vraagt het lidmaatschap van het Koninklijk Huis te beëindigen, men daarmee impliciet aangeeft dat men van de
verwachting van troonopvolging afstand wenst te doen. Dat moet ook betekenen, dat dit dan mogelijk is.
Mijns inziens kan het een niet zonder
het ander: óf men kan ontslag vragen
uit het lidmaatschap van het Koninklijk
Huis en daarmee van zijn verwachting
van troonopvolging öf men kan geen
van beide. De situatie is niet mogelijk,
dat de ministeriële verantwoordelijkheid niet meer bestaat voor iemand
die geen lid meer is van het Koninklijk
Huis, die in die situatie bij voorbeeld
ook zijn huwelijk niet meer behoeft te
laten goedkeuren, maar die vervolgens in een zeer bijzondere situatie
wel tot deTroon kan worden geroepen
en de echtgenoot als prins-gemaal kan
functioneren, zonder dat het huwelijk
ooit is goedgekeurd. Dat is natuurlijk
een zotte situatie. Ik geloof dat dit niet
bedoeld is in de situatie die de Minister-President heeft geschetst.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Dit begrijp ik niet helemaal. Bij
hettroongerechtigd blijven, in hettheoretische geval dat iemand alleen
maar vraagt om beëindiging van het
lidmaatschap van het Koninklijk Huis
en niet mettertijd om beëindiging van
het recht op troonsopvolging, blijft
toch het voorschrift bestaan dat die
persoon toestemming moet hebben
van de Staten-Generaal om troongerechtigd te blijven. Voldoet die persoon daar niet aan, dan verliest hij op
het moment dat hij trouwt met de persoon van eigen keuze zonder toesterrv
ming, het recht op de troon.
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De heer Patijn (PvdA): Wat het huwelijk betreft heeft mevrouw Kappeyne
van de Coppello gelijk en klopte dat
gedeelte van mijn betoog niet. Voor
het overige vind ik dat het merkwaardig blijft dat iemand het lidmaatschap
van het Koninklijk Huis niet meer heeft
en desondanks de Kroon kan beërven.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Dat heb ik al in een interruptie
gezegd.
De heer Patijn (PvdA): Dat heeft u in
eerste instantie gezegd. Daarom vind
ik dat die constructie merkwaardig
blijft. De Minister-President was niet
geheel duidelijk. Hij zei dat wij wel
konden vechten over de formele kant
van artikel 5, of wij het ontslag bij wet
moeten regelen, omdat er dan zoveel
rumoer over ontstaat. Hij liet echter
een beetje in het midden of hij het
amendement nu wel of niet aanvaardbaar vond. Hij heeft niet gezegd of hij
dit liever had dan een koninklijk besluit
of niet. Wat heeft nu zijn voorkeur, zijn
eigen voorstel om het bij koninklijk besluit te doen of het overnemen van
mijn amendement dan wel er geen bezwaar tegen maken om het bij wet te
doen?
Ik kom niet meer terug op de omvang van het Koninklijk Huis. In de
stukkenwisseling en in de discussie
hier hebben wij elkaar niet kunnen vinden. Ik blijf bij de opvatting die mijn
fractie vanaf het begin op dit punt
heeft gehad. Wij zullen de uitslag van
de stemming over artikel 1 wel zien. Ik
heb echter nog één vraag. Als de Minister-President meent dat het begrip
'hoofd van het Koninklijk Huis' geen
juridische betekenis heeft, waarom
wordt dan de aanhef van artikel 1 niet
geschrapt, en gewoon gelezen: 'lid
van het Koninklijk Huis zijn: a. de Koning; b. zij die krachtens de Grondwet
de Koning kunnen opvolgen; c. een
Koning die afstand van de Kroon heeft
gedaan'? Zoals het er nu staat geeft het
toch verwarring, moet er toch enige
bijzondere betekenis aan worden gehecht. Zou het dan niet beter zijn als in
artikel 1 een nevenschikkende bepaling komt in de plaats van de onderschikkende bepaling die er nu in staat?
Ik kom aan het wetsontwerp inzake
de wijziging van enkele bepalingen
van bepaalde wetten. Ik heb nog één
opmerking over de Raad van State.
Het lijkt mij niet erg zinvol erop door te
gaan. Wij laten het voor wat het is wat
de wijziging van artikel 2 betreft, omdat naar mijn oordeel de vragen die
mijn fractie bij de wijziging van de
Grondwet heeft ingediend, van verderstrekkende betekenis zijn. De Minister-President heeft ook niet uitgeslo-
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ten, dat artikel 2 opnieuw zal moeten
worden gewijzigd, als de Grondwet op
dit punt wordt aangepast, als bij voorbeeld de bepaling dat leden van het
Koninklijk Huis zitting hebben in de
Raad van State, zal worden geschrapt.
Wij zien dit dus bij de behandeling van
de grondwetsbepaling.
Wat de wijziging van het Wetboek
van Strafrecht betreft zegt de Minister-President over strafbare belediging
van leden van het Koninklijk Huis, artikel 111 tot en met 113, dat wij geen
herhaling van zetten moeten plegen.
Daarin heeft hij gelijk. Dat leidt altijd
tot een soort pat-stelling of remise. Misschien kan men ook zeggen dat
een nieuwe variant mogelijk is.
De Minister-President zegt dat de
preventieve werking blijft vanwege de
vervolging zonder klacht. Men kan dan
vroegtijdig optreden volgens hem.
Wat moet ik mij daarbij voorstellen:
het deponeren van een klacht door het
Openbaar Ministerie dan wel het in beslag nemen van afbeeldingen, tijdschriften of wat dan ook? Wat moet ik
mij bij dat vroegtijdig voorstellen? De
Minister-President zegt namelijk in zijn
volgende zin dat het opportuniteitsbeginsel, namelijk of wij tot vervolging
zullen overgaan, moet worden afgewogen tegen de vraag of er een werkelijk
belang is bij die vervolging. Men kan
natuurlijk wel vroegtijdig optreden en
vervolgens, zoals de laatste tien jaar,
niet meer tot vervolging overgaan.
Hiermee wordt tegelijkertijd een
vraagteken gezet achter het vroegtijdige optreden. Als men niet tot vervolging overgaat, die kan leiden tot veroordeling, vrijspraak dan wel ontslag
van rechtsvervolging wegens niet
strafbaarheid van het feit dan wel de
verdachte, is het vroegtijdige optreden
hiermee veroordeeld. Het enige wat
men dan doet, is het in beslag nemen
of verwijderen van bepaalde strafbare
afbeeldingen of dergelijke, zonder dat
toetsing door de rechter mogelijk is,
omdat geen strafvervolging plaatsvindt. Ik zet er een vraagteken bij of dit
de bedoeling is van het handhaven,
waarvan ik mij nog steeds afvraag of
het nuttig of nodig is.
Ik kom nu bij de financiële bepalingen. Ik ben dankbaar voor de uitvoerige uiteenzetting die de Minister over
de stichtingen heeft gegeven. Ik had
naar een stichting gevraagd; het bleken er zes te zijn. Mag ik om verder gegraaf te voorkomen, vragen of het mogelijk is, de juridische gegevens die in
het stichtingsregister over deze zes
stichtingen zijn vermeld, als noot aan
de Handelingen van vandaag op te ne-
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men ten einde zeker te stellen welke
stichtingen juridisch bestaan en wie
deze beheert? Ik vraag dit aan de Minister-President en de Voorzitter.
De Voorzitter: Als het niet mogelijk is,
deze noot onmiddellijk aan de Handelingen toe te voegen, is het beter dat er
een brief komt.
De heer Patijn (PvdA): Een brief is ook
goed, als maar ergens de juridische
gegevens over de stichtingen en de
besturen ervan komen vast te liggen.
Dan kunnen wij de verhalen hierover
verder uit de wereld helpen.
Ik heb nog een opmerking over de
historische verzamelingen, de zogenaamde kunstvoorwerpen. In het rapport van de commissie-Simons is het
punt van de vermogensbelasting uitdrukkelijk aan de orde geweest. Ik ga
ervan uit dat het gaat o m kunstvoorwerpen die functioneel zijn voor de
koninklijke functie.
Een ander punt betreft de uitkeringen aan de kinderen van de Koning en
aan de echtgenoot van de Koning. De
Minister-President zei over de laatste,
in dit geval Prins Bernhard, dat deze in
feite niet meer werkt. In het rapport
van de commissie-Simons is bepaald
dat een aftrek als buitengewone lasten
of persoonlijke verplichtingen ten aanzien van uitkeringen aan verwanten ter
handhaving van hun staat van leden
van de Koninklijke Familie dient te
worden toegestaan.
heeft de stichting betrekking op datgene wat in het rapport van de commissie-Simons staat of is het iets hiernaast? Dit heeft betrekking op het inkomensbestanddeel, waarvoor een aftrek wegens buitengewone lasten bestaat. Nu wordt gesproken over een
stichting. Zijn deze nevengeschikt of
hetzelfde maar dan in een stichting gerealiseerd? Als ook het antwoord hierop niet eenvoudig is te geven, kan de
Minister-President een toelichting geven in de brief die hij aan de Kamer zal
zenden.
Ik dank de Minister voor de toezegging, in hoofdstuk I van de begroting
voortaan een overzicht te geven van
de totale kosten van declarabele en inkomensbestanddelen van het gehele
Koninklijk Huis, evenals een personeelsoverzicht. Dit is goed, want het is
een heel gezoek om dit uit vier begrotingshoofdstukken bij elkaar te halen.
De Minister-President heeft een uitvoerig betoog gewijd aan de declaratiemogelijkheid voor Prinses Margriet.
Ik stel voorop, om hierover geen misverstand te laten bestaan, dat mijn
fractie niet ervoor is, een zelfstandige
declaratiemogelijkheid voor Prinses
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Margriet in het financiële statuut voor
het Koninklijk Huis op te nemen. Als de
Minister-President vraagt of hierover
brede overeenstemming in de Kamer
is, zeg ik hem bij dezen neen, naar aanleiding van het voorstel van de heren
Joekes en Brinkhorst. Ik meen dat, als
men dit wil doen, het beter is te doen
in het systeem dat de Minister-President in de toelichting op het wetsontwerp heeft voorgesteld. Wij zullen
hierover niet meer wapens trekken;
het lijkt mij dan beter, het maar zo te
laten.
Ik kan mij echter niet voorstellen dat
Prinses Margriet over elk optreden in
overleg met de Koningin treedt en elk
optreden bij haar aanmeldt. Als zij 16
dagen in april jongstleden en 18 dagen
in mei jongstleden voortdurend overlegt met de Koningin, vraag ik mij af of
dit in het kader van de koninklijke functie past. Ik meen dat er toch ook sprake
is van een zeker zelfstandig optreden,
bij voorbeeld in het kader van het optreden als beschermvrouwe van bepaalde organisaties. Dat zal ik nog wel
horen.
Ik heb mij nogal sterk gemaakt over
deze zaak omdat wij bij de vaststelling
van het financieel statuut de zaak heel
duidelijk hebben gelimiteerd en omdat
het niet zo moet zijn dat de achterdeur
van de declaratiemogelijkheid, die zich
in drie verschillende begrotingshoofdstukken in deze Kamer aandient, en die
zich nu, via de Koningin, voor één lid
van de Koninklijke Familie realiseert
zich over enige tijd, nu het Koninklijk
Huis zich aanzienlijk in omvang uitbreidt of gaat uitbreiden, voor twintig
leden van de Koninklijke Familie zou re
aliseren, via de Koningin, hetgeen alleen maar zou leiden tot een volstrekte
uitdijing van de 'declaratie' bij Binnenlandse Zaken, bij Volkshuisvesting
en bij Verkeer en Waterstaat.
Het gaat niet zozeer om de vraag of
prinses Margriet in de huidige situatie
geen recht zou hebben op vijf declarabele personeelsleden als wel om de
vraag of de druk, bij een lidmaatschap
van het Koninklijk Huis voor meer leden van de Koninklijke Familie, op de
Regering zal toenemen om verdere declaratiemogelijkheden toe te staan.
Voor het overige heb ik over het
wetsontwerp geen opmerkingen. Ten
aanzien van het beroep van de Regering, het wetsontwerp met een grote
meerderheid in deze Kamer te aanvaarden, zal mijn fractie graag meewerken.

D
De heer Van der Sanden (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik begin ook graag
met een woord van dank aan de Minis-
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tot wetgeving inzake het lidmaatschap
van het Koninklijk Huis te komen. Dit is
ter-President, in drievoudige kwaliteit,
in feite een tijdgebonden zaak, die
voor de antwoorden die wij vanmidevenwel niets afdoet aan het feit dat
dag van hem hebben gekregen, zij het
wij de opdracht hebben gekregen en
dat hij op een gegeven moment met
die ook gaarne uitvoeren.
een zekere treurnis in de stem moest
De eerste invalshoek voor de behanconstateren dat zijn reactie op de bedeling van dit wetsontwerp lag toen
schouwing die ik namens de CDA-fracwel, maar nu niet meer zozeer bij het
tie had gehouden enigszins summier
functioneren van de ministeriële verwas. Ik heb mijn interventie in eerste
antwoordelijkheid als wel bij het feit,
termijn nog eens nagezien.
dat wij van de grondwet-wetgever de
Ik begrijp de opmerking van de Miopdracht hebben gekregen, het lidnister-President wel - hetgeen natuurmaatschap van het Koninklijk Huis wetlijk iets anders is dan dat ik er begrip
telijkte regelen.
voor zou hebben - omdat hij bij de verMijnheer de Voorzitter! Ik heb in eerdediging van de wetsontwerpen een
ste termijn nadrukkelijk gezegd dat
andere invalshoek heeft gekozen dan
wat het functioneren van de ministede CDA-fractie. De Minister-President
riële verantwoordelijkheid betreft de
heeft namelijk als vertrekpunt voor zijn
Regering en de fractie van het CDA het
betoog de ministeriële verantwoordein grote mate met elkaar eens zijn. Ik
lijkheid gekozen. Voor het betoog naheb er daarna nog een aantal zinnen
mens de CDA-fractie heb ik als vertrekaan gewijd. Ik denk dat de situatie
punt de grondslag van het wetsthans zo is, dat in de discussie in deze
ontwerp genomen en heb van daaruit
Kamer - ook in tweede termijn; de
door geredeneerd naar het functioneheer Patijn heeft het zojuist gezegd ren van die ministeriële verantwoordeeen te directe relatie wordt gelegd tuslijkheid.
sen het lidmaatschap van het KoninkEvenwel, gelet op de betogen die
lijk Huis en de ministeriële verantdoor andere deelnemers aan dit debat
woordelijkheid
en dat onvoldoende
zijn gehouden en waarin de ministeriëwordt gelet op het basiscriterium
le verantwoordelijkheid een veel
waarvan het wetsontwerp is uitgezwaarder accent kreeg dan in de bijgaan.
drage van de CDA-fractie, heb ik - en
Ik heb de memorie van antwoord bij
daarmee ben ik terug bij de eerste zin
wetsontwerp
8316 erop nageslagen
die ik uitsprak - begrip voor het feit dat
(stuk nr. 4 van 21 december 1965) inzade Minister-President deze invalshoek
ke de ministeriële verantwoordelijkbij zijn verdediging heeft gekozen.
heid ten aanzien van het Koninklijk
Op een bepaald moment heeft hij
Huis. Ik kan gemakkelijk drie of vier civanmiddag ook gezegd dat hij niet in
taten
noemen die de Minister-Presidiep verdriet zou uitbarsten wanneer
dent vandaag op precies dezelfde wijartikel 21a niet in de Grondwet stond.
ze zou hebben geformuleerd als de
Dit is één van de problemen waarmee
toenmalige Minister-President het op
wij in dit Huis zo vaak te kampen heb21 december 1965 deed. Ik noem er
ben: er doet zich een bepaalde maatenkele:
schappelijke ontwikkeling voor, die
1. De bewindslieden dienen daarbij
zich wellicht min of meer toevallig afuiteraard niet alleen het staatsbelang
speelt in een periode waarin de Grondvoor ogen te houden, maar moeten
wet of onderdelen daarvan ter discusook erop bedacht zijn, de privé-sfeer
sie staat en die op dat moment en onvan de Koning en van zijn huis te beder die omstandigheden tot een beschermen. Zij zijn het erover eens dat
paald rijpingsproces komt, hetgeen de
grondwet-wetgever aanleiding geeft tot het niet altijd eenvoudig is, te bepalen
hoe ver de ministeriële verantwoordeopname van een bepaald artikel, zoals
lijkheid reikt binnen het domein van
artikel 21a daarvan naar mijn overtuihet niet-openbare optreden van de Koging een voorbeeld is.
ning en van de leden van het KoninkBlikken w i j terug naar de periode
lijk Huis.
waarin zich deze zaak heeft afge2. Uit de aard der zaak zal de algespeeld, dan is het duidelijk dat juist onmene
ministeriële verantwoordelijkder die omstandigheden niet alleen
heid voor de belangen van de staat ophet tot stand komen van een financieel
treden noodzakelijk kunnen maken ten
statuut voor de leden van het Koninkaanzien van iedereen, inclusief de lelijk Huis, maar ook de achterliggende
den van het Koninklijk Huis, die deze
gebeurtenissen in de jaren tussen
belangen van de staat schaden of drei1963 en 1965 mede bepalend zijn gegen te schaden.
weest voor de dringende wens uit beiHiermee is globaal dezelfde invalsde Kamers der Staten-Generaal, de
hoek aangegeven voor het functionewetgever de verplichting op te leggen
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ren - of niet functioneren - van de m i nisteriële verantwoordelijkheid als die,
welke vandaag hier ter discussie is komen te staan. Ik ben hierdoor gesterkt
in mijn mening, dat het functioneren
van de ministeriële verantwoordelijkheid altijd gebonden zal zijn aan de gebeurtenissen die zich niet of wel hebben voltrokken en waarover de Kamers der Staten-Generaal de Regering
ter verantwoording willen roepen. Dit
wordt niet bepaald door de omvang
van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis.
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben
al een moment gesproken over de
kwestie van artikel 25 van de Grondwet. Mijn fractie heeft deze zaak in het
voorlopig verslag ingebracht, mede
naar aanleiding van de kanttekening
hierover van prof. Jeukens. Ik meen
dat het een station betreft dat al is gepasseerd, want de grondwet-wetgever
heeft daarna toch een beslissing genomen en wij moeten aan de uitvoering
hiervan meewerken.
Mijnheer de Voorzitter! Over het
schrappen van artikel 4, lid 1 heeft de
fractie van het CDA in het eindverslag
gezegd dat het heel wel mogelijk is,
dat er geen directe juridische noodzaak is o m dit lid van artikel 4 te handhaven. Van onze kant zou dan ook
geen enkel bezwaar bestaan tegen het
schrappen ervan; integendeel. Ik meen
dat hiervoor meer pleit dan voor handhaving, afgezien van de invalshoek
welke collega Patijn heeft gekozen en
waarover - zo heb ik zojuist begrepen
- zijn beraad nog niet ten einde is.
Mijnheer de Voorzitter! Met betrekking tot wetsontwerp 16 032 is nog een
discussie aan de gang tussen de Minister-President en mijn fractie over
artikel 2 van de Wet op de Raad van
State. Wij hebben deze discussie in
gang gezet in het voorlopig verslag en
voortgezet in het eindverslag. De Minister-President constateert opnieuw,
dat het thans niet duidelijk is of de Koning formeel stemrecht toekomt. Hierover zijn wij het met elkaar eens, maar
toen wij verleden week in eerste termijn over dit wetsontwerp spraken,
heb ik erop gewezen dat de Koning nadrukkelijk wordt genoemd in artikel 1
van de Wet op de Raad van State.
In het volgende artikel staat thans:
de prinsen en prinsessen van Ons Huis
...etc. Het nu invullen via een lid 3 van
dat artikel 2, dat de leden van het Koninklijk Huis geen stemrecht hebben,
is naar mijn overtuiging een oneigenlijk gebruik van dit wetsontwerp om de
Koning het twijfelachtige stemrecht te
ontnemen. Dat is met name waartegen
ik groot bezwaar heb. Dan vind ik dat

5465

Van der Sanden
een uitspraak die deze consequenties
heeft veel beter tot stand zou kunnen
komen bij de behandeling van de
grondwetswijziging waaraan wij toch
bijna toe zijn.
Ik vind het verre van fraai om nu,
waar het uitsluitend erom ging de
term 'prinsen en prinsessen van Ons
Huis' uit de wet op de Raad van State
weg te nemen, die term zodanig te veranderen dat plotseling de Koning die
nimmer onder dit artikel begrepen is
geweest er zo direct bij wordt betrokken ten aanzien van het functioneren
van zijn voorzitterschap als lid van de
Raad van State en daarmee het hebben van stemrecht.
Het antwoord van de Minister-President op de tweede vraag van de CDAfractie in dit verband met betrekking
tot de 18-jarige Koning, nog niet de
Koninklijke functie uitoefenend, wel
zitting hebbend in de Raad van State,
was even koel als simpel: Nee, hij zal
geen voorzitter zijn; de regent is voorzitter, maar de 18-jarige Koning heeft
wel zitting in de Raad ter voorbereiding op de uitoefening van zijn toekomstige functie.
Ik dacht zo dat de intentie, waarmee
ik deze vraag op het bordje van de Minister-President heb gelegd, een iets
andere was dan de koele constatering
dat de regent in die periode voorzitter
zal zijn. Het is toch ook nadrukkelijk het
raakvlak met de wijziging van de
Grondwet, waarin de 18-jarige Koning
nu de 21-jarige zal moeten worden,
terwijl de constructie voor de Raad van
State juist wordt gehandhaafd, terwijl
de Koning, de Koning zijnde, alleen die
Koninklijke functie niet uitoefenend,
wel in de Raad zitting heeft.
Ik had gedacht dat de Minister-President een wat meer substantiële beschouwing zou geven welke figuur
zich in de Raad van State gaat voordoen als dit zou gebeuren. Ik denk niet
dat het een volstrekt theoretische mogelijkheid is. De Minister-President
heeft gezegd dat de Koning als voorzitter van de Raad slechts bij uitzondering optreedt en dat dit dan meestal
ceremoniële gebeurtenissen zijn.
Ik kan wel vrede hebben met die toelichting. Alleen gaat de wetgeving
waarmee wij bezig zijn niet tot in die
details.
Ik kom ten slotte aan het laatste
wetsontwerp. Ik dank ook hier de Minister-President voor de verstrekte informatie, mede namens de Minister
van Justitie. De vraag van de rechtstreekse mogelijkheid van declaratie
door Prinses Margriet is ook door ons
in het voorlopig verslag opgenomen.
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Wij hebben ons laten overtuigen door
de argumenten van de Regering in dezen, uitsluitend uitgaande van de stelling dat het in overeenstemming is
met het functioneren van het koningschap. Derhalve is het deelhebben aan
de Koninklijke functie, en niet de vraag
of dat achttien of zesentwintig keer per
maand gebeurt, daarvoor relevant. Het
gaat erom binnen welk kader dat gebeurt. In dat 'koninklijke' kader hebben
wij ons laten overtuigen door het antwoord dat wij van de Regering hebben
gekregen.
Blijft ten slotte over de positie van
de afgetreden Koning. Indien hij de
vrijheid zou willen hebben op grond
van het wetsontwerp Lidmaatschap
Koninklijk Huis o m daaruit te treden hetgeen ik op zich volstrekt ondenkbaar acht - , dan zal hij ook de gouden
koorden moeten verbreken die èn in
artikel 22 van de Grondwet èn in de
Wet financieel statuut èn in dit wetsontwerpzijn neergelegd.
Het zij zo. Het is toen niet bestreden.
Wij hebben er thans wel vragen over
gesteld. Als zich een dergelijke situatie
ooit voordoet, zullen Regering en parlement elkaar wel ontmoeten.

D
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ook ik wil de Minister-President danken voor zijn zeer uitvoerige
antwoord. Wij zijn bezig met een drietal wetsontwerpen, waarvan met name het eerste voor jarenlang het
vraagstuk van het lidmaatschap van
het Koninklijk Huis regelt. In feite is het
bepalend voor de ontwikkeling van
een modern koningschap. Het is duidelijk dat wij met grote zorgvuldigheid
moeten toetsen, welk soort bepalingen w i j in het wetsontwerp wensen
neer te leggen.
Ik wil nog terugkomen op het vraagstuk van de ministeriële verantoordelijkheid. De Minister-President heeft terecht gezegd, dat deze duidelijk is gekoppeld aan het openbaar belang. Ook
dat openbaar belang - en daarop heeft
mevrouw Kappeyne terecht gewezen is een politiek begrip, geen objectief
criterium. Men kan niet zeggen, dat
per definitie vaststaat hoe het openbaar belang functioneert. Dat hangt
van tijd en plaats af; het wordt door de
omstandigheden bepaald. Ook al
strekt de ministeriële verantwoordelijkheid zich tot het algeheel regeringsbeleid uit - zij geldt zowel voor leden
van het Koninklijk Huis en Koninklijke
familie als voor andere staatsburgers
van dit land - voor het geldend maken
van de ministeriële verantwoordelijkheid kunnen een bepaald houvast, een
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steunpunt, bepaalde toetsingscriteria,
nuttig zijn. De ministeriële verantwoordelijkheid krijgt in concrete gevallen dan een nadere accentuering.
Het verschil tussen de Minister-President en mijn fractie is dat wij van mening zijn dat het lidmaatschap van het
Koninklijk Huis zo'n belangrijk toetsingscriterium, zo'n belangrijk houvast
kan zijn dat een nadere afbakening van
de ministeriële verantwoordelijkheid
kan worden aangegeven. In feite zit de
Regering op dat spoor. Zij zegt, dat het
geen principieel, maar een feitelijk verschil is of men lid is van het Koninklijk
Huis of van de Koninklijke familie. Dan
houd ik de Minister-President voor, dat
bij voorbeeld in de nota naar aanleiding
van het eindverslag staat: De ministeriële verantwoordelijkheid voor het Koninklijk Huis houdt ook in dat de Ministers gehouden zijn erop toe te zien, dat
de Prinsessen Irene en Christina zo weinig mogelijk deel hebben aan de
Koninklijke functie.
Waarom zegt de Regering dat? Omdat zij geen lid zijn van het Koninklijk
Huis. Zij vallen buiten de kring van degenen, die in aanmerking komen voor
speciale bescherming of speciale positie. Ik hoop dat de koppeling van lidmaatschap van het Koninklijk Huis en
ministeriële verantwoordelijkheid, ondanks verschil in kring door de Minister-President iets nauwkeuriger kan
worden aangegeven. Hoe vloeiend de
ministeriële verantwoordelijkheid ook
moge zijn, wij hebben er baat bij dat
elementen kunnen worden aangegeven, waaraan wij iets van een houvast
kunnen ontlenen, hoezeer ook ik van
mening ben, dat zij naar tijd en plaats
zal verschillen.
Ik kom thans te spreken over de o m vang van het Koninklijk Huis. Wij zullen elkaar wel niet kunnen overtuigen.
Ik wil nog even ingaan op de achtergrond van mijn amendement. Ik heb
gezegd, dat de omvang niet te beperkt
en niet te ruim moet zijn. Dat is de reden, dat mijn fractie de door de heer
Patijn voorgestelde kring te beperkt
vindt. Wij wensen een zekere continuïteit te hebben. Ik - een definitief standpunt heb ik daarover nog niet ingenomen - heb enigszins moeite met het
voorstel om artikel II te schrappen.
Waarom?
Juist voor degenen die jarenlang
aan de Koninklijke functie hebben
deelgenomen geldt het element van
de continuïteit. Ik denk aan de situatie
dat Prinses Margriet 60 of 65 is en buiten de groep komt te staan die lid is
van het Koninklijk Huis. Jarenlang
heeft men behoord tot het Koninklijk
Huis. Jarenlang ook heeft men een le-
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ven geleid dat is gericht op het deelnemen aan de Koninklijke functie. Dan
wordt men er als het ware plotseling
buiten gestoten. Ik vind dat eigenlijk
een groot bezwaar van het betreffende
artikel, dat ik een surrogaat vind voor
een regeling die werkelijk goed zou
functioneren.
De heer Van derSanden (CDA): Maakt
de heer Brinkhorst niet een kleine vergissing? Ik denk niet dat Prinses Margriet betrokken is bij de schrapping
van artikel 2. Haar verwantschap met
de laatste Koning ligt binnen de derde
graad.
De heer Brinkhorst (D'66): Dat hangt
er vanzelfsprekend van af hoe snel de
troonopvolging plaatsvindt. Bij snelle
troonopvolging kan iemand die jarenlang lid is geweest van het Koninklijk
Huis en koninklijke functies heeft vervuld er plotseling uit vallen. Het w o o r d
'barmhartig' moet men in het staatsrecht eigenlijk niet gebruiken. Vanuit
de optiek van het functioneren van de
ministeriële verantwoordelijkheid en
het geldend maken van de Koninklijke
functie vind ik die constructie minder
gewenst. Dat is echter niet het kernpunt. Het is meer een overweging die
mij leidde tot het gebruik van de term
surrogaat. De heer Van der Sanden
wilde een andere soort beperking aanleggen dan ik in mijn amendement. Ik
vind de richting waarin hij dat doet bepaald minder gewenst. Mijn fractie
heeft haar definitieve standpunt over
het amendement overigens nog niet
bepaald.
De heer Van der Sanden (CDA): De basismotivering voor ons amendement
is trouw aan het criterium, dat de Regering zelf in het wetsontwerp heeft
neergelegd, namelijk het behoren tot
de kring van troongerechtigden.
De heer Brinkhorst (D'66): Dat weet ik.
Ik kom dan ook tot mijn tweede punt,
eigenlijk de kern: de koppeling van het
lidmaatschap van het Koninklijk Huis
aan detroongerechtigdheid Ik heb in
eerste termijn gezegd dat ik dat toch
een erg formalistisch criterium vind,
omdat het niet erg correspondeert met
hetgeen zich in werkelijkheid kan voordoen.
Ik heb zorgvuldig geluisterd naar de
Minister-President, maar hij heeft mij
niet overtuigd. Hij heeft niet ontkend,
dat degenen die verder van de troon af
staan waarschijnlijk veel minder deel
zullen hebben aan het functioneren als
lid van het Koninklijk Huis of deel hebben aan de Koninklijke functie. Het is
een kwestie van afweging. Daarom
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stel ik de Minister-President in tweede
termijn toch nog een vraag. Ik heb
hem bij interruptie gevraagd, of de
omvang van de Koninklijke familie totaal irrelevant is. Ik heb hem de argumentatie van de staatscommissie
voorgehouden. Juist als wij spreken
over een regeling voor een wat langere termijn vind ik het van groot belang
dat het aspect van de omvang van de
Koninklijke familie meeweegt. Dat is de
achtergrond van mijn amendement,
een andere dan de formele van de
troongerechtigdheid.
Bovendien leven wij in een tijd waarin de vrijheid groter en de wens om die
vrijheid te beleven sterker is. Ik houd
de Minister-President een uitspraak
voor van het kabinet-Biesheuvel, waarvan hij ook deel heeft uitgemaakt. Dat
was in zijn prille ministersbestaan. Het
kabinet-Biesheuvel gaf uitdrukkelijk
aan, dat het lidmaatschap van het Koninklijk Huis zwaardere beperkingen
oplegt dan het niet lid zijn van het Koninklijk Huis.
Als men het ook voor leden van de
Koninklijke familie mogelijk wil maken, zoveel mogelijk maatschappelijk
te functioneren en zo min mogelijk beperkingen opgelegd te krijgen, vloeit
daaruit vanzelfsprekend een zekere
druk voort o m het lidmaatschap van
het Koninklijk Huis te beperken.
Immers, uitgaande van hetzelfde citaat van het kabinet-Biesheuvel, dat
het lidmaatschap van het Koninklijk
Huis leidt tot maatschappelijke beperking, moet men die maatschappelijke
beperking zo weinig mogelijk geldend
maken. Ik zie er een zekere inconsequentie in als men aan de ene kant de
gedachte van de vrijheid en van de
maatschappelijke ruimte beklemtoont
en aan de andere kant zo sterk de nadruk legt op de ruime kring van leden
van het Koninklijk Huis, parallel lopend
met troongerechtigden.
Ik kom aan wetsontwerp 16 032. Hij
treft sterk de inconsequentie van de
beperkte kring van vijf en de ruime
kring van de leden van het Koninklijk
Huis. Die kring van vijf is er juist om ervoor te zorgen dat alle mogelijke beperkingen zoveel mogelijk verdwijnen
en er zo weinig mogelijk verschil bestaat tussen gewone Nederlandse
staatsburgers en leden van het Koninklijk Huis. Als dat uitgangspunt is,
zien wij een tegenstelling. De Minister
is hierop in zijn antwoord niet expliciet
ingegaan.
Waarom ligt er naar zijn wijze van
zien geen discrepantie? Ik ben de Minister overigens erkentelijk voor de beantwoording van mijn vragen over dit
wetsontwerp. Ik zal zeker niet erop
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aandringen, de problematiek van de
Raad van State er nu uit te halen. Daarop kunnen wij bij de behandeling van
de grondwetsherziening terugkomen.
Ik begrijp dat de Minister-President
ook ziet, dat dit tot een aanpassing van
deze wet zal leiden, zoals iedere wet
een aanpassing krijgt, als de Grondwet
een opdracht tot een andere wettelijke
regeling geeft dan is voorzien.
Vervolgens wil ik nog iets zeggen
over wetsontwerp 16 183 betreffende
de financiële bepalingen. De heer Joekes en ik treffen elkaar zelden op een
gemeenschappelijk standpunt. Ik vond
het toch aardig, dat dit deze keer wel
het geval was. Ik heb gepleit voor een
rechtstreekse declaratiemogelijkheid
voor Prinses Margriet. Dat heb ik niet
gedaan omdat, zoals de heer Patijn
suggereert, ik zou willen bevorderen,
dat er steeds meer declaratiemogelijkheden ontstaan. Ook wij zijn van mening dat er duidelijke beperkingen
moeten zijn.
Wel heb ik dat gedaan in het licht
van die afhankelijkheidsrelatie en de
mogelijkheid om een zelfstandig leven
te leiden. Dat geldt niet alleen voor alle
ongeëmancipeerden in de samenleving, doch ook voor leden van het Koninklijk Huis, die nu eenmaal die
Koninklijke functie vervullen. In dat opzicht zal men mij nooit een selectief pleidooi horen houden.
Ik heb ook goed geluisterd naar de
Minister-President die stelt dat hierover een brede consensus in dit Huis
moet bestaan. Wel, een van de grote
partijen, de Partij van de Arbeid vind
dit bepaald niet gewenst. Dat is een
politiek element. Ik zal van mijn kant
dan ook geen voorstel doen om deze
zaak verder op de spits te drijven. Ik
hoop dat wanneer er een nadere uitwerking komt, wellicht nog een nadere
regeling te treffen valt. Van mij zal
men echter geen voorstel zien, op dit
punt in het financieel statuut een wijziging aan te brengen.
Wij zullen ten slotte ook graag meewerken aan het verkijgen van de brede
meerderheid voor het wetsontwerp inzake de financiële bepalingen, waarom
de Minister-President vroeg.

D
De heerAbma (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Na de uiteenzetting van de
Minister-President als reactie op wat in
eerste instantie in deze Kamer naarvoren kwam, hebben wij geen reden gevonden om ons standpunt te verlaten,
te meer omdat ons gevoelen in grote
lijnen overeenkomt met wat van regeringswege is voorgesteld en verdedigd. Voor zover die uiteenzetting een
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beantwoording was van gestelde vragen onzerzijds, kan ik verklaren dat ik
content ben en dat ik daarvoor graag
mijn dank wil uitspreken. Slechts op
een antwoord wil ik nog terugkomen.
De Minister-President heeft mij erop
geattendeerd, dat er twee overlegsituaties bestaan, namelijk een maandelijkse en een wekelijkse.
Toch heb ik me afgevraagd, wat de
zin van deze verwijzing is, omdat er
toch wel een groot verschil bestaat
tussen dat maandelijkse en dat wekelijkse overleg, zowel wat de personele
participatie betreft als ten aanzien van
o o g m e r k e n inhoud. Ik zou alleen maar
kunnen vinden, dat het zin heeft, wanneer de Minister-President ermee bedoelde te zeggen, dat een onderwerp,
dat materieel thuishoort in het maandelijks overleg, wanneer de discretie
dat vereist, eventueel in het wekelijkse
contact zou kunnen worden aangeraakt.
Wij blijven dus vasthouden aan een
wat ruimere kring van leden van het
Koninklijk Huis dan door sommigen in
dit huis wordt voorgestaan.
Wij kunnen wel akkoord gaan met
het schrappen van artikel 2, omdat dit
in aanzienlijke mate tegemoetkomt
aan enkele reserves die ik in eerste termijn heb uitgesproken. Ik denk dat ook
het schrappen van lid 1 van artikel 4 bij
mijn fractie niet op grote bezwaren zou
stuiten.
Een enkele informatie blijft echter
nog wel interessant. Na overgang van
de Kroon zal zich, aannemende dat artikel 2 is geschrapt en dat die wisseling
van de Kroon onverhoopt wat snel zou
kunnen verlopen, bij een wat andere
samenstelling van de Koninklijkefamilie, de situatie kunnen voordoen, dat
sommige leden van het Koninklijk
Huis, die dat lidmaatschap hebben
verloren doordat artikel 2 niet meer
bestaat, doch die wel lid van de
Koninklijke familie blijven, althans
voorshands toch nog wel betrokken
zouden kunnen blijven bij de uitoefening van het koningschap. Dan blijft er
toch een zekere verantwoordelijkheid
van de Ministers bestaan. Wij zijn
vooral tegen een te rigoureuze beperking van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis, omdat wij vrezen dat een
indirecte verantwoordelijkheid zou
worden geëffectueerd via officiële leden, met name via de Koning.
De voorstanders van een republikeinse staatsvorm hebben wel betoogd, dat heel deze problematiek,
waarmee wij het nu zo druk hebben,
bij een presidentieel bewind niet zou
'leven'. Ik dacht dat er in die gevallen
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toch ook wel voorbeelden te noemen
zijn van irritaties over de fait et gestes
van naaste familieleden. Er bestaan
dan echter andere methoden o m tot
een oplossing te komen. Juist om die
reden achten w i j een wat ruimere
kring geboden, te meer ook omdat w i j
van oordeel zijn dat de toekenning van
deze waardigheid de verwachting
rechtvaardigt, dat de leden enige terughoudendheid zullen betrachten, in
de lijn van het adagium: noblesse oblige.

•
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank
de Minister van Algemene Zaken voor
zijn beschouwing en voor de antwoorden die hij op vele van mijn vragen
heeft gegeven.
Over de hoofdzaak van het wetsontwerp, namelijk de omvang van het
Koninklijk Huis, zijn geen nieuwe argumentaties boven tafel gekomen. In dat
spoor spreek ik de verwachting uit
dat vele leden van mijn fractie het
systeem dat de Regering in dit wetsontwerp heeft gekozen, het juiste blijven vinden. Evenzeer voeg ik hieraan
het vermoeden toe dat die enkele twijfelaars - voor zover het gaat om de afweging van zakelijke argumenten wellicht in hun twijfel zullen blijven
volharden. Van één van hen weet ik
dat toevallig vrij zeker.
Over de ministeriële verantwoordelijkheid hebben wij een uitgebreide
discussie gehad, al dan niet met interrupties. Ik ben het eens met het standpunt van de Regering. Het blijft een
moeilijk grijpbare materie en men zou
vervallen in een soort oneindige casuïstiek wanneer men zou trachten,
een scheidslijn te vinden tussen de
vraag waar de ministeriële verantwoordelijkheid wel volop aanwezig is
en de kans op het tot leven brengen
daarvan en in welke gevallen niet.
Natuurlijk kan men een zekere parallellie zien en men kan aannemen dat
de ministeriële verantwoordelijkheid
niet zo vaak in dit parlement zal worden geactiveerd met betrekking tot
een lid van het Koninklijk Huis of de
Koninklijke familie naarmate die persoon verder van de uitoefening van de
koninklijke functie afstaat. Er kunnen
zich altijd onvoorziene gebeurtenissen
voordoen waardoor het misschien in
het verschiet mogelijk wordt dat leden
van de Koninklijke familie die vrij veraf
staan van de Koning, bij voorbeeld
doordat zij in een verre graad van verwantschap tot hem verkeren, door het
ontbreken van familieleden tussen de
Koning en dat verre lid, misschien o m -
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dat de erfopvolging langzamerhand
weer in de richting van dat ver verwijderde familielid komt, weer in de politieke belangstelling komen. De gedragingen van die persoon kunnen weilicht overschaduwd worden door de
koninklijke functie zelf of door het perspectief dat zo iemand daartoe geroepen kan worden.
Ik wil nog een voorbeeld noemen.
Mensen, van wie men het vermoeden
heeft dat zij met een lid van het Koninklijk Huis zullen trouwen, zullen ook
totdat voor dat huwelijk toestemming
gevraagd en gegeven wordt, meer in
de sfeer van de publieke belangstelling komen en wellicht dan in die
voor-fase vatbaar zijn voor ministeriële verantwoordelijkheid. Zo zijn er tal
van grensgevallen die wij op dit moment niet kunnen bedenken, maar
waarvan het vast zal staan dat het volstrekt oorbaar is o m daarover ministeriële verantwoordelijkheid uit te oefenen.
Ik heb geconstateerd uit het antwoord van de Minister dat de Koning
geen eigen rechtsmacht heeft over leden van zijn Huis. Hij kan wel invloed
uitoefenen door sommige leden van
zijn familie of Huis minder of in het geheel niet in te schakelen bij de Koninklijke functie. Hij kan ook intern, in de
boezem van de Regering allerlei voorstellen doen, maar hij oefent geen controle uit, die vaststaat en waarop hij
zich naar buiten toe kan beroepen. Dit
maakt wel het effectueren van de ministeriële verantwoordelijkheid iets
moeilijker, omdat het dan misschien in
de praktijk moeilijker zal zijn bepaalde
daden van leden van het Koninklijk
Huis, die niet gunstig geacht worden
in het licht van de Koninklijke functie,
af te keuren en dan ook een herhaling
daarvan te voorkomen.
Naar ik heb begrepen, geschiedt de
toelating tot het Koninklijk Huis in verschillende vormen, allereerst door de
algemene bepalingen die dit wetsontwerp stelt, waaronder dan ook mede, gelet op de Grondwet, kan vallen
dat men door geboorte lid wordt van
het Koninklijk Huis; door overgang van
de Kroon, omdat men op een gegeven
moment binnen de kring van de troongerechtigden kan raken doordat een
ouder of een grootouder Koning
wordt; of doordat men nabije familie is
van iemand die tot erfopvolger wordt
aangewezen buiten de lijn van de
troonopvolging; voorts door wettelijke
toestemming van een huwelijk; en dan
dat heel speciale geval van de echtgenote van de afgetreden koning, die
niet een extra wettelijke toestemming
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heeft. Ik meen dat een amendement
van de heer Patijn betrekking heeft op
deze persoon.
De heer Patijn wenst dat voor een
dergelijk huwelijk wèl goedkeuring
vereist is. Ik aarzel hierover; ik heb er
nog geen mening over. Ik vraag mij
wel af, of wij bij de beoordeling van
deze vraag niet te veel uitgaan van de
situatie zoals die zich de laatste halve
eeuw heeft voorgedaan, namelijk een
koning die aftreedt na een lange regering, die zelf nogal ver gevorderd is in
de leeftijd, van wie men niet kan verwachten dat hij eventueel nog met een
ander in het huwelijk treedt en dus ook
niet meer aan aparte tak van de familie
sticht, die overigens buiten de lijn van
de troonopvolging blijft.
Het is natuurlijk wel mogelijk dat koningen, die heel welgemoed met het
koningschap zijn begonnen, door allerlei omstandigheden buiten hun wil,
na een veel korter periode afstand zullen doen, gedwongen of doordat zij
door fysieke omstandigheden of wat
ook niet meer in staat zijn die functie
volgens de hoge normen die in dat
Huis gebruikelijk zijn te vervullen. Dan
zit men met de situatie dat een Koning
afgetreden is, lid is van het Koninklijk
Huis en nog een heel nieuw gezin kan
gaan stichten, als zijn echtgenote tevoren was overleden of wanneer hij
daarvan was gescheiden.
Ik vraag mij dan toch af, ook gelet op
de plicht die men dan in Nederland zal
hebben aan die koning, aan zijn echtgenote en de kinderen die daaruit
voortkomen, toch een levensonderhoud te garanderen, of dit langzamerhand de praktische vraag niet dichterbij brengt of niet juist zou zijn een dergelijk huwelijk wel aan toestemming
van het parlement te onderwerpen. Ik
ben geneigd dit op zeer praktische
gronden te benaderen, niet vanuit de
argwaan dat een afgetreden koning
niet tot een zeer weloverwogen huwelijkskeuze in staat zou zijn, die op zichzelf best de instemming van het parlement zou verwerven.
Ik heb bij mijn vragen twee mogelijkheden tot nertoelating genoemd. De
ene heeft de Minister ontkennend beantwoord en op de andere heb ik, tenzij mij dit ontgaan is, helemaal geen
antwoord gekregen.
Ik heb echter zo veel vragen gesteld,
dat ik mij ook niet al te onbescheiden
mag gedragen. Misschien staat de Minister mij toe, dat ik die vraag nu nog
even herhaal, opdat ik mij later kan
herinneren, dat op 18 juni 1980 ook die
vraag bevredigend is beantwoord.

Wel heb ik een antwoord gekregen
op de vraag, of iemand die als troongerechtigde is gehuwd zonder toestemming en daarmee het lidmaatschap van het Koninklijk Huis heeft
verloren, later niet toch nog kan worden toegelaten, indien dat huwelijk is
ontbonden en daaruit geen kinderen
zijn voortgekomen. Ik heb de indruk,
dat de grondwettelijke voorschriften
over toestemming van huwelijken
vooral gericht zijn op het mede kunnen
beoordelen van het nakomelingschap
dat uit die verbintenis kan ontstaan.
Gezien die benadering, die weliswaar een 19e-eeuwse is, kan ik mij nu
in de 20ste eeuw voorstellen, dat er
zich omstandigheden kunnen voordoen, waarbij een troongerechtigde
een huwelijk 'induikt', o m het nu maar
eens wat oneerbiedig te zeggen, om
de troonopvolging te voorkomen. Misschien doet die troongerechtigde een
keuze van huwelijkspartner die hij op
latere leeftijd niet zou doen. Zo'n huwelijk gaat wel eens mis. Als zo iemand voor altijd is uitgesloten op de
absolute wijze, zoals de Minister dat in
zijn antwoord heeft verwoord, denk ik
dat het misschien uit politiek oogpunt
later wel eens onwenselijk is dat zo iemand helemaal is uitgesloten.
Immers, een dergelijke kandidaat
voor de Troon kan zich later heel anders ontwikkelen en, in rijpere jaren
gekomen, een zeer positief lid van het
Koninklijk Huis zijn. Hij kan ook een
nieuw huwelijk aangaan, wèl met toestemming van de Staten-Generaal, en
een zeer gewaardeerde tak van het koningshuis tot bloei brengen. Dit is dus
een nadere vraag over deze eventuele
hertoelating die door de Minister is afgewezen.
De andere hertoelating betrof een
veel minder vergaand geval, namelijk
het verlies van het nederlanderschap,
wat door allerlei oorzaken kan gebeuren. Zoals dat bij gewone Nederlanders het geval is, kunnen zij soms vrij
gemakkelijk 'terugnaturaliseren', soms
zelfs zonder dat daarvoor een aparte
wet nodig is. Mijn vraag is geweest, of
een dergelijk terugnaturaliseren ook
voor leden van het Koninklijk Huis mogelijk is. Ik meen dat hierop geen antwoord is gekomen.
Ik heb ook de vraag gesteld, of er eigenlijk nog incidentele toelatingswetten mogelijk zijn naast deze wet. Weilicht heeft de Minister daarop impliciet
ontkennend geantwoord, toen hij zijn
beschouwing gaf over de reikwijdte
van dit wetsontwerp. Als dat zo is, wil
ik dat graag nog eens uitdrukkelijk bevestigd hebben.
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In de schriftelijke gedachtenwisseling is de discussie aangezwengeld die heeft nu ook v o r m gekregen in een
amendement van de heer Patijn - over
de vraag, of het ontslag uit het lidmaatschap van het Koninklijk Huis bij
wet moet gebeuren of niet. Ten aanzien daarvan heb ik nog steeds aarzelingen. Ik ben het met de Minister eens
dat, als een geruisloos ontslag wenselijk is, het geen directe aanbeveling
verdient om dat bij w e t t e laten geschieden, als men kan vermoeden dat
dit voor de potentiële ontslagene een
extra drempel vormt. Als het echter
buiten kijf is voor iedereen, dat dit ontslag moet worden verleend, kan dat
wetsontwerp bij wijze van spreken hier
als hamerstuk worden afgedaan.
Ik wil er nog eens de nadruk op leggen dat, wat ik al in eerste termijn heb
gezegd, in de ontslaggevallen waarbij
verschil van mening mogelijk is die de
ministeriële verantwoordelijkheid activeert en een politieke discussie in dit
parlement mogelijk en nodig maakt,
dan aan die politieke discussie niet kan
worden ontkomen, zelfs niet indien het
ontslag gebeurt bij Koninklijk besluit.
Ik heb echter nog geen definitief
standpunt ingenomen. Ik hoop bij de
artikelsgewijze behandeling èn van de
heer Patijn èn van de Minister daarover
nog een krachtiger argumentatie te
horen, zodat ik een verantwoorde keuze kan doen.
Ik heb een parallel getrokken met het
buiten staat geraken van de Koning. Ik
heb gevraagd of artikel 5 ook benut
kan worden voor gevallen dat het buiten staat geraken van leden van het
Koninklijk Huis zich voordoet. Dat is
een delicate materie, maar de gehele
materie is delicaat. Men zal van mij
verwachten dat ik dit hier alleen in juridisch-technische zin aan de orde stel,
verder zonder enige betekenis. Als het
echter mogelijk is, zou ik hierop toch
een antwoord willen hebben. Het is
namelijk ook weer een parallel van het
desbetreffende voorstel bij de grondwetswijziging.
In dat licht ben ik van mening dat wij
de discussie over een mogelijkheid om
afstand te doen van een recht op
troonopvolging hier niet verder moeten voortzetten.
Ik ben het met de Minister eens dat
het eerste lid van artikel 4 niet strikt
nodig is. Aan de andere kant kan het
mij ook niet zoveel schelen als het erin
blijft staan. Het komt namelijk wel vaker voor dat de inhoud van een hogere
regeling ter wille van de systematiek
van een lagere regeling nog wel eens
wordt herhaald. Als ik mij niet vergis -
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Kappeyne van de Coppello
de Minister van Binnenlandse Zaken
kan mij eventueel corrigeren - is het bij
de Kieswet ook zo dat de hoofdregels
van het kiesrecht nog eens worden opgepakt in de organieke wet. Zo zou ik
mij kunnen voorstellen dat artikel 4,
eerste lid, gehandhaafd wordt, om in de
wet zelf een wat overzichtelijker geheel
te geven van de regels die op dit gebied
van toepassing zijn. Als de Kamer echter zegt dat het vanzelf spreekt en dat
het niet herhaald behoeft te worden,
dan kan ik mij daarin ook geheel schikken.

D
De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Vaak is het in het leven zo
dat, als men één keer aan het twijfelen
is, men blijft twijfelen. Dan is het heel
moeilijk o m tot een conclusie te komen. Ik ben toch niet overtuigd door
de argumentatie dat alleen de ministeriële verantwoordelijkheid in hoofdzaak de richting zou moeten bepalen,
wat het aantal leden van het Koninklijk
Huis betreft.
Centraler vind ik toch de vraag welke
leden van het Koninklijk Huis op enigerlei wijze bij de Koninklijke functies
zijn betrokken. Het is weer een ander
verhaal dat daarbij dan weer een ministeriële verantwoordelijkheid centraal staat, maar dan wel meer in samenhang met de uitoefening van de
Koninklijke functie. De helderheid en
duidelijkheid ten aanzien van de ministeriële verantwoordelijkheid, die ik niet
bij wet zou willen vastleggen, en die
wat flexibel zou moeten zijn, aangepast aan tijd, omstandigheden en inzichten, zouden naar mijn mening het
beste tot hun recht komen bij een redelijke beperking van het aantal leden
van het Koninklijk Huis.
Degenen van wie in redelijkheid
mag worden verwacht dat zij tot het
koningsschap geroepen zijn en hun
echtgenoten, zouden leden van het
Koninklijk Huis dienen te zijn, plus uiteraard de oud-Koning.
Ik wil nog een opmerking maken
over de activiteiten die door leden van
het Koninklijk Huis worden ontwikkeld.
Dit is in de discussie ook sterk naar voren gekomen. Naar mijn mening wordt
dit grovelijk overschat, overtrokken en
te zeer uitgebreid. De Grondwet omschrijft precies wat de Koninklijke taak
is. Die Koninklijke taak rust maar op
één persoon. Wat dat betreft zou het
Koninklijk Huis maar uit één persoon
behoeven te bestaan. Van al die andere Koninklijke taken is het de vraag of
het Koninklijke taken zijn. Ik zal een
concreet voorbeeld noemen: deope-
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ning van een instituut voor zwakzinnigenzorg reken ik niet tot een Koninklijke taak, ook al wordt zij uitgeoefend
door een lid van de Koninklijke familie.
Het kan zeer wel worden gedaan
door de echtgenote van de Minister
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne of door de echtgenote van de
Staatssecretaris van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne. In dit leven laten
zich vele dingen denken. In de provincies en de gemeenten kunnen de ceremoniële en maatschappelijke taken
door vele verschillende mensen worden vervuld. Deze taken zullen ook
door anderen worden vervuld, als het
aantal leden van de Koninklijke familie
zeer beperkt is.
Ik leg in dit verband een relatie met
staatshoofden in een andere situatie.
Ik bedoel hiermee niet de staatshoofden die tegelijkertijd regeringsleider
zijn, maar staatshoofden in de zin zoals wij in Nederland kennen. In een republiek heeft een staatshoofd ook een
veelheid van verplichtingen. Denk
hierbij aan de President van de Bondsrepubliek. Diens familie, met broers,
tantes en kleinkinderen, deelt niet in
de presidentiële taak. Dit aspect moet
men naar mijn mening niet overtrekken. Er is geen enkele reden voor, te
veronderstellen dat, als er dertig leden
van de Koninklijke familie zijn, zij allen
moeten delen in de Koninklijke taken.
Ik acht dit ook niet wenselijk.
Mijn fractie meent dat een aanzienlijke versobering hiervan nodig is om
de functie van het staatshoofd beter
tot haar recht te laten komen. Naar de
mening van mijn fractie verdraagt de
functie van het staatshoofd zich dus
niet met de mythologisering die blijkt
uit de ceremoniële - ik zeg het oneerbiedig - poppenkast die bij tijd en wijle
wordt opgevoerd.
Mijn fractie kiest mede met het oog
op het vervallen van artikel 2 - hiervan
ga ik uit - voor een beleid dat op termijn hanteerbaar is. Functioneel betekent dit dat wij kiezen voor de Koning,
de ex-Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning, hun echtgenoten
en de overige kinderen van de Koning,
als deze er zijn. Men begrijpt dat een
amendement van deze strekking - dit
zou dus betreffen de Koning, Prins
Claus, de kinderen uit hun gezin, Prinses Juliana en Prins Bernhard - geen
meerderheid in dit huis zal behalen.
Daarom zal ik het niet indienen. Het is
echter een logische conclusie van mijn
gedachtengang.
Ik kies voor een beperkte functionele
formule - hiermee kom ik dichtbij het
voorstel van de heer Patijn uit - of
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voor de maximale formule van het kabinet. De formule-Patijn heeft het
voordeel, functioneel en glashelderte
zijn. Verder is deze logisch. Ik ontken
niet dat de regeringsformule ook glashelder is. Zij is echter meer biologisch
dan logisch.
Ik heb al gezegd dat ik van mening
ben dat de nietgrondwettelijke koninklijke taken zeer beperkt van omvang
moeten zijn. Dit vraagt niet veel personen. Mijn fractie zal het amendementPatijn steunen.
Hierbij zeg ik dat mijn problemen
met het amendement-Brinkhorst even
groot zijn als te voren. Het eerste argument ervoor, de beperking, komt beter
tot zijn recht in het amendement-Patijn. De continuïteit komt wel degelijk
in het gedrang, omdat het amendement-Brinkhorst niet kan steunen op
het element continuïteit, daar in de
naaste toekomst reeds veranderingen
kunnen worden aangebracht. Het derde argument is het nu deelhebben aan
de koninklijke functies. Men zal hebben begrepen dat ik voorstander ben
van beperking hiervan. In eerste termijn heb ik al gezegd dat ik niet dwars
door een gezin wil snijden, tenzij dit
functioneel verantwoord is. Hiermee
bedoel ik dat in mijn ogen de Prins van
Oranje erbuiten kan blijven.
Mijn conclusie over het amendement-Brinkhorst ligt dus voor de hand.
Mijn conclusie over het totale wetsontwerp, zoals het er eventueel geamendeerd zal uitzien, bespreek ik
dinsdag aanstaande in mijn fractie,
waarna ik mijn stelling zal bepalen.
Wat mij betreft kan artikel 2 gerust
vervallen. Over artikel 5, betreffende
Koninklijk besluit of wet, moet ik nog
nadenken. Het Koninklijk besluit lijkt
mij in dezen niet onaanvaardbaar. Ik
kan mij gemakkelijk omstandigheden
voorstellen waarin een Koninklijk besluit beter past dan een wetsontwerp,
dat een ongelukkig middel kan zijn,
omdat dit de mogelijkheden van de
Tweede Kamer, zich met de zaak bezig
te houden, onverlet laat. Met de overige wetsontwerpen heb ik geen moeite.

D
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzitter! Veel creativiteit en inspanning zijn
geïnvesteerd in de voorbereiding, vervolgens in de schriftelijke en mondelinge parlementaire bespreking van dit
wetsontwerp. Het is dan ook niet verwonderlijk en geen brevet van armoe
voor wie dan ook wanneer wij moeten
constateren dat in dit stadium de argumenten die over en weer te wisselen

5470

Van Agt
vallen ter tafel zijn gebracht en dat wij
dat nu gaan herhalen. Vandaar dat ik
in de beantwoording naar ik meen nu
kort zal mogen wezen.
De heer Patijn heeft opnieuw gesproken over de betekenis van de ministeriële verantwoordelijkheid, betrokken op het lidmaatschap van het
Koninklijk Huis. Wellicht mag ik proberen, in nog enkele woorden samen te
vatten hoe wij het probleem beschouwen. De ministers zijn jegens de Staten-Generaal verantwoordelijk voor al
hetgeen zij redelijkerwijze moeten
doen ter behartiging van het openbaar
belang. Dit betreft al hetgeen zij eventueel hebben te verrichten ter voorkoming van welk met dat openbaar belang strijdig gedrag van wie dan ook,
leden van het Koninklijk Huis, andere
leden van de Koninklijke familie, andere Nederlandse staatsburgers, niemand uitgezonderd.
Wanneer het gaat om personen uit
de Koninklijke familie, en inzonderheid
wanneer het gaat om troongerechtigden of om leden van het Koninklijk
Huis is de betrokkenheid op het openbaar belang te eerder en te sprekender
aanwezig omdat alsdan allicht het
functioneren van het koningschap in
het geding komt. Komt het functioneren van het koningschap in het geding,
dan constateren wij graduele, geen
principiële verschillen, al naar gelang
over wiens handelen of nalaten het
dan wel gaat.
Er zijn verschillen in de grootte van
de kans dat de ministeriële verantwoordelijkheid moet worden geactiveerd tussen de diverse leden van de
Koninklijke familie, c.q. van het Koninklijk Huis. Dat heeft te maken met
factoren als: op welke afstand van de
Kroon staat degene met betrekking tot
wiens gedrag die ministeriële verantwoordelijkheid wordt ingeroepen? In
hoeverre neemt betrokkene feitelijk
deel aan de uitoefening van de koninklijke functie? Dit zijn factoren die ieder
hun betekenis hebben en die van geval
tot geval tot conclusies moeten voeren
Uiteindelijk is het de Kamer die het
laatste w o o r d heeft in de beoordeling
van de vraag hoe ver in een concrete
situatie de ministeriële verantwoordelijkheid reikt, wat in een concrete situatie van de ministers had mogen worden gevergd en of zij aan die eis al dan
niet ten volle hebben voldaan, zo heeft
mevrouw Kappeyne gezegd. Daarmee
ben ik het eens.
Mijnheer de Voorzitter! Artikel 5 van
wetsontwerp 15 673 biedt de mogelijkheid, iemand ontslag te verlenen - al
dan niet op eigen verzoek - van het lid-

maatschap van het Koninklijk Huis. Betrokkene kan een troongerechtigde
zijn, maar ook een niet-troongerechtigde. Als het laatste het geval is, zijn er
verder geen problemen.
Als het gaat o m iemand die wel
troongerechtigd is, dan ontstaat een
nadere vraag, of er niet een zekere
anomalie in is gelegen dat iemand
wordt ontheven van de hoedanigheid
van lid van het Koninklijk Huis, maar eventueel zijns of haars ondanks troongerechtigde blijft. Voorzover
hierin een anomalie is gelegen, vloeit
zij voort uit de Grondwet zoals zij
thans luidt.
Gesteld dat wij hierin verandering
zouden willen brengen, dan zouden
wij dat vandaag niet kunnen. Vandaar
dat ik heb verwezen naar de discussies
die in deze Kamer te gelegener tijd zullen plaatsvinden over het wetsontwerp tot herziening van de bepalingen in de Grondwet omtrent het koningschap. Dan zal deze kwestie ongetijfeld nader aan de orde komen.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Patijn heeft mij verzocht, mij nader te
verklaren over artikel 5. Geef ik de
voorkeur aan ontslag uit het lidmaatschap bij Koninklijk besluit dan wel bij
wet? Wij geven de voorkeur - zoals het
leven meestal te zien geeft - aan hetgeen wij zelf hebben voorgesteld, hetgeen w i l zeggen: aan ontslag bij Koninklijk besluit. In het kort wil ik de redenen hiervoor nog eens noemen:
1. uit het feit dat men slechts bij wet
lid van het Koninklijk Huis kan worden,
volgt niet werktuigelijk dat men
slechts bij wet van dat lidmaatschap
kan worden ontheven;
2. de lichtere procedure van ontslag
bij Koninklijk besluit is met name verkieslijk omdat het de mogelijkheid
biedt, tegemoet te komen aan eventuele wensen tot uittreding uit het Koninklijk Huis, met daarbij een aanzienlijkgeringere kans op langdurige publiciteit dan wanneer het bij wet moet
gebeuren.
Ik kan niet ontkennen dat wanneer
een koninklijk besluit tot ontslagverlening is geslagen, hierover achteraf een
discussie in het parlement kan ontstaan , maar het is iets anders wanneer
dat remous ontstaat naar aanleiding
van een ontslagverlening welke zich
reeds heeft voltrokken, die irreparabel
is en waarover wellicht achteraf verantwoording wordt gevraagd, dan
wanneer het moet gebeuren bij een
wet, die enige stadia van behandeling
te doorlopen heeft, in twee Kamers
van de Staten-Generaal, en gedurende
de parlementaire loop waarvan een
langdurige discussie kan plaatsvinden.
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Inderdaad is het ook mogelijk dat de
wet in enkele dagen - misschien zelfs
bij hamerslag - de beide Kamers passeert, maar in ieder geval is de kans
dat de parlementaire behandeling langer duurt niet te verwaarlozen.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Legt u niet iets te veel de nadruk op het onherroepelijke van een
Koninklijk besluit, door te zeggen dat
als het besluit eenmaal is geslagen en het geeft tot politieke discussie aanleiding - dan vanwege de onherroepelijkheid van het besluit de behoefte
aan discussie wellicht kleiner is?
ik zou mij ook een volstrekt tegenovergestelde werking kunnen voorstellen, namelijk dat het parlement eigenlijk achteraf het gevoelen heeft, vooral
als het om een controversiële aangelegenheid zou gaan, dat het daarover
zelf had willen beslissen. Dan krijg je
eigenlijk buiten de zaak zelve een behoefte aan gedachtenwisseling die de
publiciteit alleen maar versterkt en dus
eigenlijk negatief werkt, terwijl als de
Kamer de mogelijkheid zou hebben
gehad zelf 'Ja' of 'Neen' te zeggen en
mee te doen met de besluitvorming
daarover, dit vermoedelijk al tot een
prettiger overeenstemming zou hebben kunnen leiden zonder moeilijke
politieke discussies achteraf.
Minister Van Agt: Als de zaak werkelijk
controversieel zou zijn, dan zal het verlenen van ontslag - dit spreekt echter
vanzelf- niet licht gebeuren, noch bij
wet, noch bij Koninklijk besluit. Dan
immers brengt men allicht de monarchie, het Huis van Oranje, in publieke
discussie.
Als het een moeilijke zaak betreft
zullen er alvorens een Koninklijk besluit wordt geslagen, wel enige parlementair-politieke sondages plaatsvinden bij voorbeeld in een Seniorenconvent van de Kamer of een daarmee
vergelijkbaar college. Ik denk niet dat
de Regering in zo'n geval zonder overleg met wie dan ook het Koninklijk besluit zou slaan en zou zeggen: Wij zien
wel wat ervan komt. Ik zou het althans
buitengewoon onwijs vinden als een
kabinet zoiets deed.
De heer Patijn heeft gevraagd: Wat
bedoelt u met de mogelijkheid van
vroegtijdig optreden tegen gedragingen die beledigend zijn voor leden van
het Koninklijk Huis? Ik bedoel het volgende. In de huidige situatie waarin de
klacht geen wettelijk vereiste is tot vervolging, kan het openbaar ministerie,
of de politie onder toezicht van het
openbaar ministerie, met de wettelijke
bepalingen in de hand proberen aan
de binnen de termen van de strafwet
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vallende situatie een einde te maken
voor en aleer het werkelijk tot een full
dress-vervolging komt. Men kan met
die wettelijke bepalingen in de hand
zeggen: U hebt te kiezen o f t e delen;
wij kunnen op basis van wat u nu doet
een vervolging entameren, maar wees
nu wijs en beëindig deze ontoelaatbare situatie. Dan zal een vervolging achterwege blijven.
Dat zou niet meer kunnen als het
vereiste van klacht wordt ingevoerd.
Dan zou pas nadat de klacht wordt ingediend gezegd kunnen w o r d e n : Wanneer u zich niet goedschiks voegt, zal
een vervolging plaatsvinden.
Ik wil bovendien nog iets principiëlers zeggen. De artikelen waarom het
hier gaat zijn artikelen georiënteerd op
het openbaar belang en niet op het belang van de personen in kwestie. Dat is
de raison waarom de wetgever nooit
de vereiste van klacht heeft willen stellen. Het is het openbaar belang dat decideert of er al dan niet een vervolging
geboden is. Daarbij zal een minister
heus wel het oor te luisteren willen
leggen bij wat de betrokken leden van
het Koninklijk Huis er zelf van vinden,
maar beslissend is dat niet. Beslissend
is de vraag, wat in dezen het openbaar
belang vereist.
De heer Patijn (PvdA): De MinisterPresident heeft gelijk. Het desbetreffende hoofdstuk van het Wetboek van
Strafrecht spreekt over het openbaar
belang. Het feit doet zich evenwel
voor, dat in de afgelopen 10 jaar het
openbaar belang kennelijk niet zo
zwaar heeft gewogen, dat tot strafvervolging is overgegaan. Van een preventief ingrijpen is ook geen sprake
geweest. Het is een kwestie van afweging: handhaven als een preventieve
bepaling of schrapping omdat het een
overleefde bepaling is. Ik maak er geen
halszaak van, anders had ik wel een
amendement ingediend.
Minister Van Agt: Ik geef de Kamer in
overweging deze bepalingen nog
maar in het arsenaal te bewaren.
Ik zeg graag toe, dat in een brieften
vervolge op deze gedachtenwisseling
nadere gegevens zullen worden verstrekt over de stichtingen en ter beantwoording van de nadere vraag van fiscale aard die de heer Patijn heeft
gesteld.
Met grote belangstelling heb ik kennis genomen van de wijze, waarop
door de diverse sprekers wordt gedacht over de eventualiteit van het verschaffen van een rechtstreekse declaratiemogelijkheid aan Prinses Margriet. De heer Patijn verwees naar mijn
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mededeling dat Prinses Margriet in
april 16 maal is opgetreden in het kader van het vervullen van de Koninklijke functie, in mei zelfs nog vaker.
Is er dan een zo veelvuldig overleg,
zo vroeg de heer Patijn. Dat overleg
behoeft natuurlijk niet van geval tot
geval te worden gevoerd. Er kunnen
ook generale afspraken worden gemaakt omtrent het type van werkzaamheden, te verrichten door Prinses Margriet.
Ik heb al laten blijken, dat ik het jammer vond dat ik niet meer woorden te
wijden had aan het betoog van de geachte afgevaardigde de heer Van der
Sanden. De oorzaak daarom is, dat wij
het met elkaar eens zijn. Dat is nu eenmaal het lot van degenen die de Regering steunen. Zij krijgen in het parlementaire debat vaak minder aandacht
dan degenen die de Regering bestrijden. Die bestrijding behoeft weerw o o r d ; steun kan met een enkel
woord van dank - die is dan ook zeer
hartelijk en diep - worden bejegend.
Dat ik de ministeriële verantwoordelijkheid als vertrekpunt voor mijn
antwoord heb genomen vloeit voort
uit het feit, dat de discussie zich daarop grotelijks heeft geconcentreerd.
Zeer velen hebben tot hoofdgedachte van hun beschouwingen gemaakt:
de ministeriële verantwoordelijkheid
is mede beslissend voor het trekken
van de grens, wie al dan niet lid van
het Koninklijk Huis moeten zijn. Ik ben
het eens met de heer Van der Sanden
dat een regeling bij wet moet worden
gemaakt om gevolg te geven aan een
opdracht, die de Grondwetgever ons
heeft gegeven. Men moet geen te directe relatie leggen tussen het lidmaatschap van het Koninklijk Huis en de
ministeriële verantwoordelijkheid. Ook
op dit punt ben ik het eens met de heer
Van derSanden.
De citaten die de heer Van der Sanden uit de voorgeschiedenis van de
wetsontwerpen heeft opgediept, adstrueren de juistheid van die stelling.
Deze hele discussie gehoord, geloof
ik dat wij er verstandig aan doen een
nota van wijziging aan te bieden. Het
eerste lid van artikel 4 wordt daarin geschrapt.
De geachte afgevaardigde de heer
Brinkhorst heeft nog eens zijn visie op
de relatie tussen de ministeriële verantwoordelijkheid en de problematiek
van vandaag uiteengezet. Hij deed
daarbij een beroep op het advies van
de staatscommissie Cals-Donner. Op
blz. 6 rechter kolom van dat advies
staat:
'Het is evenmin wenselijk het lidmaatschap van het Koninklijk Huis te
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beperken tot hen die volgens de regels
voor troonopvolging de kroon van de
regerende Koning kunnen beërven en
hun echtgenoten.'
De kring der leden zou dus groter
moeten zijn. Dat spoort met de keuze
die wij in het wetsontwerp hebben gemaakt. De staatscommissie komt echter tot de slotsom dat wij er beter aan
zouden doen geen algemene regeling
te treffen. Zij geeft de voorkeur aan
een meer concrete aanwijzing wie lid
van het Koninklijk Huis zullen zijn. Dat
is een heel andere optie.
De heer Brinkhorst (D'66): Dat is op
zich zelf juist, maar ik citeerde de
staatscommissie in verband met de
vraag, of de omvang van het aantal leden van de Koninklijke familie überhaupt een criterium was of niet. De Minister-President heeft naar aanleiding
daarvan gezegd, er helemaal niet op in
te gaan, omdat dit voor hem geen enkel argument was. Dat betwistte ik. De
vraag van de beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid heb ik in
dat verband niet genoemd.
Minister Van Agt: Wij hebben klip en
klaar gekozen voor het grondwettelijk
criterium. Wij onderkennen dat de toepassing van dat criterium heden ten
dage tot consequentie heeft, dat een
betrekkelijk groot aantal personen binnen onze kring valt. Dat is echter voor
ons geen reden om te zeggen, dat wij
dus het grondwettelijk criterium maar
laten vallen.
De geachte afgevaardigde de heer
Abma heeft gerefereerd aan mijn mededelingen over de twee typen van
overleg: het wekelijkse overleg met de
Koningin en het maandelijkse overleg
met de Koningin en enige andere leden van het Koninklijk Huis. Van het
wekelijkse overleg zei ik, dat het al
sinds jaar en dag wordt gepraktiseerd.
Het dient ertoe de Koningin nauwkeurig geïnformeerd te houden over de
problemen van de dag. Het gaat dan
met name over onderwerpen die in de
Ministerraad aan de orde zijn of zullen
komen of over kwesties die het parlement bezig houden. Het overleg dient
ter fine van een zo breed en diep mogelijke informatie van het staatshoofd.
Het maandelijkse overleg met de Koningin en andere leden van het Koninklijk Huis is veeleer betrokken op
het functioneren van deze leden van
de Koninklijk Huis.
Overigens, ik heb zojuist gezegd dat
Prinses Margriet en haar echtgenoot
niet altijd bij dat overleg betrokken
zijn. Om te voorkomen dat hierover
wellicht een verkeerd beeld ontstaat,
wil ik presiseren, dat zij er meestal wel
bij betrokken zijn.
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Mevrouw Kappeyne van de Coppello is het eens met het exposé, dat ik
heb gegeven over de betekenis en de
werking van de ministeriële verantwoordelijkheid. Ik ben het met haar
eens, dat onze opvatting omtrent het
ontbreken van rechtsmacht van de Koning over de leden van het Koninklijk
Huis consequenties heeft voor de werking en de uitoefening van de ministeriële verantwoordelijkheid. Ik erken die
correlatie.
Over de hertoelating het volgende.
Een troongerechtigde die een huwelijk
sluit zonder toestemming van de wetgever, verliest zijn status van troongerechtigde. Naar de Grondwet is dat
verlies onherstelbaar, behalve in het
exceptionele geval van toepassing van
artikel 18 van de Grondwet. Daaruit
volgt dat ook het verlies van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis onherstelbaar is, omdat dit gekoppeld is
aan de status van troongerechtigde.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Maar bij de afgetreden Koning
is die parallel niet doorgetrokken.
Daarvoor bepaalt het wetsontwerp dat
deze lid is van het Koninklijk Huis. Dat
geschiedt op grond van een overweging die zeer begrijpelijk is, namelijk
een eerbetoon aan het bewezen vervullen van de Koninklijke functie. Dat
slaat ook op gevallen, waarin het vervullen van de Koninklijke functie helemaal niet lang heeft geduurd.
Wanneer voor afgetreden Koningen
die maar heel kort hebben geregeerd
toch het lidmaatschap van het Koninklijk Huis blijft bestaan, rijst de vraag, of
men ook niet wat soepeler zou zijn ten
aanzien van mensen, die door een wat
onberaden stap het lidmaatschap van
het Koninklijk Huis hebben verloren en
later de situatie ontstaat, waarin dat
vrij gemakkelijk kan worden opgeheven en de behoefte bestaat de betrokkene toch tot het Koninklijk Huis te laten behoren. Ik wil een voorbeeld geven. Gesteld dat een broer van Willem
Alexander op vrij jeugdige leeftijd
huwt zonder toestemming van de Kamer. Zijn echtgenote overlijdt of hij
laat zich scheiden; het huwelijk blijft
kinderloos; de troonopvolging wordt
in die sfeer wat minder. Er moet dan
worden gekozen tussen het lidmaatschap van het Koninklijk Huis van Prinses Margriet of haar nakomelingen,
vergeleken met die broer van de Koning, die eigenlijk in een niet doordachte sfeer destijds tot die stap is gekomen, terwijl allerlei troonrechtelijke
gevolgen zoals deze in de negentiende
eeuw vrij genealogisch werden bezien,
niet aanwezig zijn.
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Minister Van Agt: Maar het probleem
zit dan toch in de Grondwet. De Grondwet bepaalt dat een troongerechtigde,
een huwelijk zonder toestemming, ophoudt troongerechtigde te zijn. De
Grondwet voorziet niet in de mogelijkheid om die status te herkrijgen.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Ja, maar het is mogelijk dat
men dan weer lid wordt van het Koninklijk Huis. Wie weet, wordt zo'n f i guur dan later toch bij hoge uitzondering krachtens artikel 18 van de Grondwet tot troonopvolger aangewezen.
Minister Van Agt: En dan wordt hij
weer lid van het Koninklijk Huis.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Dat is waar. Dat moet ik u toegeven. Maar het is zeer wel mogelijk
dat men het in dezelfde sfeer van
troonopvolgers in een andere lijn gewenst vindt, zo iemand dichter in de
sfeer van de Koninklijke functie te
brengen. Men zou dan kunnen terugkomen op een stap, die qua familierecht nauwelijks gevolgen heeft ge-

had.
Minister Van Agt: Ik zie maar één mogelijkheid om het lidmaatschap te hergeven aan iemand die het verloren
heeft, omdat hij de status van troongerechtigde verloor. Daarvoor is een speciale wet nodig. Mevrouw Kappeyne
heeft uitdrukkelijk gevraagd, of incidentele toelatingswetten mogelijk zijn.
Het antwoord daarop is: ja, omdat artikel 21a niets anders zegt dan: wetgever, gij zult uitmaken wie lid zijn van
het Koninklijk Huis. Er staat niet, dat
de wetgever maar één keer mag spreken. Hij mag zelfs vele malen spreken.
Of hij daar wijs aan zou doen, is iets
geheel anders, maar hij mag het wel
van de Grondwet. De wetgever is zichzelf gelijk, hij is meester van zijn eiqen
besluiten. Hij kan zijn besluit van heden morgen aanvullen of veranderen.
In principe zijn dus incidentele toelatingswetten wel mogelijk.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Daarvan ga ik ook uit. Zo is het
zelfs mogelijk - niet wenselijk - dat de
wetgever tot wetten besluit, die materieel in strijd blijken te zijn met de
Grondwet. Daarover wordt ook door
de Kamer zelf beslist. Ik heb echter uit
een oogpunt van wetssystematiek gevraagd, of men ervan uitgaat, dat het
toelaten bij wet zoveel mogelijk bij dit
wetsontwerp wordt omgrensd, of dat
men daarnaast nog allerlei mogelijkheden openlaat.
Wat is de bedoeling van de wetgever? Wil men nog de ruimte laten om
bij allerlei specifieke wetten af te wij-
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ken van deze algemene wet of zegt
men dat het de bedoeling van deze
wet is, dat er niet nog eens incidentele
wetten nodig zijn naast de wetten,
waartoe in deze wet al de mogelijkheid
wordt gegeven, zoals bij het verlenen
van toestemming voor een huwelijk,
naturalisaties etc.
Minister Van Agt: Het antwoord laat
zich vrij gemakkelijk geven. We maken
nu een algemene wet met de pretentie, dat deze een voorziening zal bieden die vele jaren toereikend zal blijken te zijn. Anderzijds reikt onze pretentie niet zo ver, dat wij uitsluiten dat
de wetgever later in een bijzonder geval een additionele wet moet maken.
De bedoeling van deze wet is, een regeling te verschaffen die dat voor vele
jaren onwaarschijnlijk maakt. Je kunt
echter niet uitsluiten, dat het ooit nodig zal zijn. In dat geval is het niet strijdig met artikel 21a dat eventueel te
doen.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Het betekent wel dat men, als
tot zo'n wet wordt overgegaan, een
heel sterke argumentatie moet hebben
dat het om een heel bijzonder geval
gaat. Dat was de bedoeling van mijn
vraag.
Minister Van Agt: Daarmee ben ik het
volstrekt eens.
DeheerWaltmans(PPR): Maar dan
toch met dien verstande, dat de wetgever van dat moment bepaalt, of er van
zo'n situatie sprake is. Ik zie dus niet zo
goed de betekenis van de opmerking,
die nu wordt gemaakt. De wetgever
maakt dan wel uit, of er sprake is van
een ernstige toestand die een voorziening vraagt of een normale toestand,
die een voorziening vraagt.
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Kappeyne vroeg ook
nog, of artikel 5 ook bruikbaar zou zijn
in het geval iemand 'buiten staat' geraakt is. Het antwoord is, dat dit zich
zeker laat denken.
Dan nog de naturalisatie. Er staat in
het wetsontwerp dat het lidmaatschap
van het Koninklijk Huis eindigt bij verlies van het Nederlanderschap.
Er staat niet bij dat het wordt herkregen bij herkrijging van het Nederlanderschap. Nadat artikel 4, tweede lid
slot, toepassing gevonden heeft, dus
nadat iemand, lid van het Koninklijk
Huis, die hoedanigheid heeft verloren
wegens verlies van het Nederlanderschap, zijn er voor betrokkene twee
mogelijkheden om bij herkrijging van
het Nederlanderschap weer lid te worden van het Koninklijk Huis. Ten eerste: Wanneer betrokkene weer terecht
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komt in de toestand van troongerechtigde. Ten tweede door middel van
een bijzondere wet.
Ik kom tot de amendementen. Ik heb
te kennen gegeven dat w i j , ofschoon
van de voortreffelijkheid van het eigen
wetsontwerp overtuigd, geen overgrote bezwaren hebben tegen aanvaarding van amendementen die strekken
tot schrapping van artikel 2. Die hebben wij wel tegen amendementen die
het hoofdcriterium van het wetsontwerp aantasten. Ik geloof dat nu de
tijd gekomen is om te zeggen dat,
mocht een amendement worden aanvaard dat leidt tot aantasting van het
hoofdcriterium van het wetsontwerp amendement-Patijn of amendementBrinkhorst - wij schorsing van de beraadslaging zullen vragen o m ons nader te beraden over de vraag wat dan
te doen.
Over artikel 5 heb ik gezegd dat wij
de mogelijkheid tot ontslag bij Koninklijk besluit bepaald beter vinden. Wijziging van dat artikel willen wij bepaald
ontraden. Wij wachten verder met vertrouwen de beslissing van de Kamer
hierover af.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): De Minister zei dat het lid van
het Koninklijk Huis dat zijn Nederlanderschap verliest, pas in aanmerking
komt voor een nieuw lidmaatschap
van het Koninklijk Huis als het weer
Nederlander is geworden en weer
troongerechtigd is geworden. Van dat
laatste begrijp ik niet helemaal hoe dat
kan gebeuren. In de mate van troongerechtigdheid komt op zichzelf niet zoveel verandering. Het ging juist om het
element van het Nederlanderschap en
door het verliezen daarvan verliest
men vermoedelijk ook het recht op de
troon. Ik zie niet hoe apart van dat Nederlanderschap er nog een ontwikkeling kan ontstaan, waardoor dat lid
weer plotseling wel troongerechtigd
wordt, anders dan hij al was, los van
de nationaliteit.
Minister Van Agt: Het lidmaatschap
van het Koninklijk Huis eindigt bij verlies van het Nederlanderschap. Er
staat nergens dat het wordt herkregen
door herkrijging van het Nederlanderschap. Er moet dus iets bijzonders gebeuren. Het enkele feit van herkrijging
van het Nederlanderschap is niet voldoende; daarin voorziet deze wet niet.
Hoe kan betrokkene dat toch weer in
de kring van de leden van het Koninklijk Huis terechtkomen? Doordat hij op
enigerlei tijdstip voldoet aan artikel 1
sub A en tegelijkertijd niet meer aan
artikel 4, lid 2 slot.
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Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): En als hij gewoon in de derde
graad gerechtigd blijft op de Troon, hij
verliest het Nederlanderschap en krijgt
het daarna weer terug, wordt hij geen
lid van het Koninklijk Huis? Ik vind dit
onlogisch.

ning door zijn stem mede de uitkomst
bepaalt van een advies dat aan de Regering, waarvan hij zelf deel uitmaakt,
wordt uitgebracht?
Ik formuleer het vragenderwijs. De
geachte afgevaardigde heeft overigens gevraagd of wij over deze kwestie niet verder zouden kunnen discussieren bij de behandeling van het
voorstel tot wijziging van de Grondwet
nr. 16040. Wat mij betreft, ben ik hiertoe gaarne bereid. Zou de geachte afgevaardigde hierbij dan willen bedenken dat, gelet op de wetgevingsadviezen van de Raad van State die sinds 1
mei in principe openbaar zijn, er een
zware wissel op de ministeriële verantwoordelijkheid kan worden getrokken
indien die openbare adviezen mede
aan het onschendbare staatshoofd
kunnen worden toegeschreven?

Minister Van Agt: Naar de termen van
dit wetsontwerp niet. Daarom noemde
ik als tweede mogelijkheid de voorziening bij incidentele wet.

De heer Van der Sanden (CDA): Het
tweede argument, dat de Minister vragenderwijs noemt, maakt meer indruk
op mij dan het eerste.

D

Minister Wiegel: Daarom heb ik er dat
ook aan toegevoegd.

Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): U zei datzo'n lid weer troongerechtigd werd. Sloeg dat op veranderende familieverhoudingen?
Minister Van Agt: Een lid in de derde
graad verliest het Nederlanderschap
en daarmee het lidmaatschap van het
Koninklijk Huis. Later wordt hij verwant in de vierde graad en daarna
weer in de derde graad. Hij herkrijgt
het Nederlanderschap en valt dan
weer binnen de termen. Die sequens
moet zich dan voordoen.

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer
Van der Sanden heeft, als ik het zo
mag formuleren, gezegd het een oneigenlijke wijze van handelen te vinden
o m door de vervanging van de woorden 'prinsen en prinsessen' door 'de
leden van het Koninklijk Huis' in artikel
2, lid 2, van de Wet op de Raad van
State, de Koning een onduidelijk sternrechtte ontnemen.
Als wordt gekeken naar de huidige
wetgeving en naar de voorstellen die
wij doen, meen ik dat die stelling van
de geachte afgevaardigde niet juist is.
In artikel 2, lid 2, willen wij, wil ook de
Kamer (zo heb ik begrepen) de term
'prinsen en prinsessen' schrappen. Het
gevolg hiervan is het schrappen in artikel 2, lid 3, van deze term. In plaats
daarvan is in lid 3 gekozen voor 'de leden van het Koninklijk Huis die zitting
in de Raad hebben'.
Onder die term is uiteraard noodzakelijkerwijs ook de Koning begrepen.
Wij hebben tevens lid 3 aangepast aan
de bestaande situatie met betrekking
tot het stemmen, namelijk dat de Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis in de praktijk nooit sternmen, een situatie die wij staatsrechtelijk
ook juist achten. Aansluitend op wat
de Minister-President hierover heeft
gezegd, zou ik voor onze stelling nog
het volgende willen aanvoeren.
Zou de Koning actief aan de sternmingen van de Raad gaan deelnemen,
zou dan niet, zo zou ik de geachte afgevaardigde willen vragen, de minder
wenselijke situatie ontstaan dat de Ko-
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De heer Van der 8anden (CDA): Het
was ook kennelijk dringend noodzakelijk want het eerste argument snijdt natuurlijk geen hout, omdat de Regering
zelf heeft erkend dat over de positie
van de Koning als voorzitter van de
Raad van State en over zijn stemrecht
geen duidelijkheid bestaat in de huidige wetgeving.
Dat betekent dat de Koning tot pakweg 1981 rond 170 jaar wel dat sternrecht zou hebben kunnen uitoefenen
en dus aan zich zelf gedurende die 170
jaar deze adviezen had kunnen uitbrengen. Vandaar dat het eerste argument, in vragende vorm verpakt, niet
zo erg indrukwekkend op mij is overgekomen. Het tweede argument vind
ik aanzienlijk sterker.
Minister Wiegel: De geachte afgevaardigde heeft ten aanzien van het eerste
argument gezegd, dat hij het 'niet erg'
indrukwekkend vindt. Blijkbaar laat dit
toch nog de mogelijkheid open, dat
het 'enige' indruk op de geachte afgevaardigde heeft gemaakt. Ik ben hem
er ook erkentelijk voor, dat hij mijn
tweede argumentatie bepaald zwaarder laat wegen. Ik hoop dat een en ander hem tot de conclusie leidt, dat het
voorstel, zoals de Regering dat thans
heeft gedaan, het verdient in deze
vorm te worden aanvaard.
De geachte afgevaardigde heeft nog
gevraagd wat nu de positie is van een
Koning die jonger is dan 21 jaar, in verband met zijn voorzitterschap van de
Raad van State.
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Bij deze situatie die door de geachte
afgevaardiqde is geschetst, heeft hij
ongetwijfeld rekening gehouden met
de nieuwe voorstellen tot wijziging
van de Grondwet ter zake. Mijn antwoord heeft dan ook betrekking op de
situatie, nadat de grondwetsherziening heeft plaatsgevonden. Overigens
moeten wij nog afwachten, of de voorstellen tot wijziging van de Grondwet
ook zo worden aanvaard. In verband
hiermee heeft naar mijn opvatting de
Koning vanaf zijn achttiende jaar zitting in de Raad van State, maar tot zijn
eenentwintigste jaar treedt hij nog niet
als voorzitter op en in die periode fungeert de regent - hiervoor verwijs ik
naar artikel 36 van de huidige Grondw e t - a l s zodanig.
De algemene beraadslaging wordt gesloten.
De vergadering wordt van 18.10 uur
tot 19.45 uur geschorst.

Aan de orde is de interpellatie-Knol,
gericht tot de Staatssecretaris van Sociale Zaken, over het besluit inzake uitvoering van het besluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening.
Tot het houden van deze interpellatie
is verlof verleend in de vergadering
van 17 juni 1980.
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.] 1

D
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! 'Op 2 april 1980 heeft de
Minister van Sociale Zaken voor de
werknemers, op wie de Wet op de
loonvorming van toepassing is, een
loonmaatregel afgekondigd. Deze
loonmaatregel is als zodanig niet op
de werknemers in de sociale werkvoorziening van toepassing.'.
Tot zover de Staatssecretaris in zijn
circulaire van 27 mei jongstleden, gericht aan de gemeentebesturen. Nu
lijkt het er een beetje op dat dit de
Staatssecretaris niet lekker zat. Er
moet immers gematigd worden. Er
moet geld komen, ook van de WSW.
Dus begint de Staatssecretaris na te
denken en herinnert zich artikel 30, lid
3, van de Wet Sociale Werkvoorziening. Hij vervolgt zijn circulaire aan de
gemeentebesturen als volgt
Tegen de achtergrond van het bepaalde in artikel 30, derde lid, van de
WSW acht ik het evenwel noodzakelijk
de WSW-lonen op overeenkomstige
wijze te matigen als de lonen in het
particuliere bedrijfsleven.'.
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die twee verschillende rechtsposities
hebben ook een niet onbelangrijk gemeenschappelijk raakvlak, namelijk op
het punt van het overleg. Ambtenaren
kunnen, als er van de kant van de
WSW-werknemers geen bezwaar tegen
staat, ook deel uitmaken van een op een
Koninklijk besluit stoelend overlegorgaan. Ambtenaren en WSW-werknemers kunnen dus in één overlegorgaan
zitten.
De Staatssecretaris veroorzaakt met
zijn maatregel nu precies de ongelijkheid, die artikel 30, derde lid, probeert
te verhinderen. Hij doet dit uitgerekend door zich op datzelfde artikel te
beroepen.
Mijn conclusie: de Staatssecretaris
banjert als een olifant door de porselijnkast op een manier een Staatssecretaris van Sociale Zaken onwaardig. Hij veroorzaakt met zijn besluit
grote spanningen binnen de werkverbanden. Die spanningen zullen hun
De heer Knol (PvdA)
weerslag hebben op het functioneren
van de WSW-werknemers binnen en
Dat is slim bedacht, dat wel, maar
buiten de sfeer van de WSW. Laat de
het is wel fout. Het derde lid van artikel
Staatssecretaris dit voldoende besef30 is terecht in de wet opgenomen. Het
fen. Niemand wenst onrechtvaardig
beoogt ervoor te zorgen dat de rechtsbehandeld te worden, ook een WSWpositie van de WSW-werknemers zowerknemer niet. En de WSW-werkneveel mogelijk afgestemd is op hetgeen
mer wordt nu hier onrechtvaardig bemet betrekking tot arbeid onder norhandeld.
male omstandigheden, rechtensgeldig
Herinnert de Staatssecretaris zich
of gebruikelijk is voor zover de lichanog de openbare commissievergademelijke of geestelijke gesteldheid van
ring over de WSW, nu twee jaar gelede werknemers geen afwijking daarden, in dit huis gehouden? Herinnert
van rechtvaardigt. Het betekent dus
hij zich dat toen uitgebreid gesproken
simpelweg dat men ervoor moet zoris over problemen binnen de werkvergen dat de rechtspositie van de WSWbanden? Herinnert hij zich dat de Kawerknemer zoveel mogelijk in de pas
mer daarover een motie heeft aangeblijft lopen met die van de werknemers
nomen? Het lijkt erop dat hij zich niets
buiten de WSW. Gebruikt de Staatsmeer herinnert, want hij roept de prosecretaris het bewuste artikel nu teblemen weer op.
recht?
Het zal de Kamer duidelijk zijn dat,
Welnee. Daarvan zou sprake zijn inindien het antwoord dat de Staatsdien ook aan ambtenaren geen vollesecretaris straks ogetwijfeld op mijn
dige periodieke verhoging zou worden
laatste interpellatievraag geeft, negatoegekend. Dat mag nu juist wel. Ik
tief is, ik via een uitspraak van de Kawacht eerst het antwoord van de
mer zal trachten, de Staatssecretaris
Staatssecretaris op mijn vragen af, alop zijn schreden te doen terugkeren.
vorens ik op dit punt nog iets opmerk.
Wanneer blijkt dat ik voor dovemansDe Staatssecretaris kijkt dus alleen
naar hetgeen zich bij het particuliere be- oren heb gesproken, ben ik geneigd, te
drijfsleven afspeelt, of, eigenlijk hij kijkt zeggen: Lou, Lou, als je dit lauw-lauw
laat, is het beter dat Lou gaat.
naar hetgeen zich ingevolge artikel 5,
tweede lid, van het Algemeen loonmatiD
gingsbesluit 1980, bij de particuliere
sector zou moeten afspelen. Naar welke Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! In antwoord op wat de gesector, de particuliere of de publieke,
achte afgevaardigde de heer Knol zozou de Staatssecretaris ingeval van
juist heeft gezegd en gevraagd over de
twijfel het meest moeten kijken? Mijn
WSW-lonen maak ik graag eerst enkeantwoord luidt: naar de publieke. Dat
weet de Staatssecretaris zelf al te goed. le algemene inleidende opmerkingen
over deze zaak.
In de sociale werkvoorzieningsverbanHet kan de heer Knol en de Kamer
den werken ambtenaren en WSW-werkbekend zijn dat de Regering zwaar tilt
nemers samen onder één dak, onder
één en dezelfde directie. Zij hebben wel- aan de belangen van de sociale werkiswaar hun eigen rechtspositie, maar
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De Graaf
voorziening en aan de arbeidsvoorwaarden voor de WSW-werknemers.
Het beleid is er voor en na opgericht,
voor deze werknemers zoveel mogelijk
volwaardige arbeidsmogelijkheden en
volwaardige arbeidsvoorwaarden in
stand te houden. De lonen zijn hiervan
een belangrijk onderdeel.
Voor zover de WSW-lonen in het
verleden een achterstand hebben vertoond ten opzichte van het loonniveau
voor vergelijkbare arbeid elders, is deze achterstand in het midden van de
jaren zeventig volledig opgeheven. Als
de WSW-werknemer zijn weekinkomen
vergelijkt met dat van een werknemer die elders hetzelfde werk doet,
zal hij zich niet tekort gedaan voelen.
Soms kan zelfs het tegendeel het geval
zijn, want niet in alle bedrijfstakken
wordt voor hetzelfde werk hetzelfde
loon uitbetaald.
Dit is een uitvloeisel van de doelstelling van de WSW, die aan gehandicapte werknemers zoveel mogelijk gelijke
rechten, kansen en ontplooiingsmogelijkheden wil bieden als aan niet-gehandicapten. Ik sprak over gelijke rechten.
Dit betekent niet minder rechten, maar
ook niet meer rechten. Wanneer wij in
ons land over de gehele linie, zowel
voor het overheidspersoneel, als voor
de zogenoemde trendvolgers en de
werknemers in het bedrijfsleven, een
loonmatiging moeten doorvoeren, kan
en mag deze loonmatiging niet aan de
WSW-werknemers voorbijgaan.
Hiermee is de vraag naar de methode van matiging nog niet beantwoord.
De Wet sociale werkvoorziening eist
dat de arbeidsvoorwaarden voor de
WSW-werknemers zoveel mogelijk
worden afgestemd op de arbeidsvoorwaarden die buiten WSW-verband
rechtens gelden of gebruikelijk zijn.
Hiervoor moet zowel de publieke sector als het particuliere bedrijfsleven
worden bezien. Zoals ik bij de beantwoording van de vragen nog zal toelichten, is dit naar mijn mening bij de
totstandkoming van het besluit dat de
geachte afgevaardigde de heer Knol
bestrijdt, reëel gedaan. Ik heb dus echt
niet iets slims bedacht, iets wat fout is.
Integendeel, ik meen volledig correct
te hebben gehandeld.
De heer Knol (PvdA): Dat is nu juist het
probleem.
Staatssecretaris De Graaf: Inderdaad,
althans het is üw probleem. Ik deel deze probleemstelling niet, zoals nu zal
blijken uit de concrete beantwoording
van de vragen.
Zoals de geachte afgevaardigde de
heer Knol reeds uit mijn inleidende
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woorden heeft kunnen begrijpen, is
het uitdrukkelijk niet de bedoeling, regelen voor de WSW slechts te toetsen
aan hetgeen voor het particuliere bedrijfsleven geldt.
Bij de vaststelling van regelen als
bedoeld in artikel 30, derde lid van de
WSW - de heer Knol heeft daarop gewezen - worden zowel de ontwikkelingen in het particuliere bedrijfsleven
alsook bij de overheid betrokken. Dit is
het antwoord op vraag 1.
Gezien de aard van dit antwoord behoef ik vraag 2 niet te beantwoorden.
De heer Knol (PvdA): Dat betwijfel ik!
Staatssecretaris De Graaf: Ik heb gezegd dat naar beide sectoren wordt gezien. Ik heb dus een bevestigend antwoord gegeven op vraag 1. Als ik het
wel heb, diende vraag 2 voor het geval
dat ik een ontkennend antwoord zou
hebben gegeven. Dat heb ik niet gedaan. Ik meen dat twijfel in dit opzicht
niet op zijn plaats is.
Ik kom tot vraag 3. Bij de afkondiging van de loonmaatregel voor het
particuliere bedrijfsleven is gesteld dat
voor de loonmatiging bij de overheid
overeenkomstige voorstellen zouden
worden gedaan. Door voor de sociale
werkvoorziening de bepalingen van de
loonmaatregel over te nemen, vindt
dus toetsing plaats aan de ontwikkelingen bij zowel het particuliere bedrijfsleven alsook bij de overheid. Zoals bekend, wordt op het overheidspersoneel
de halvering van periodieke verhogingen niet toegepast. Als reden hiervoor
geldt primair dat voor de overheid in
het kader van de loonmatiging andere
maatregelen zijn genomen. Zo zullen
de zogenaamde Bestek-kortingen vanaf 1 juli 1980 worden aangescherpt.
De heer Knol (PvdA): KandeStaatssecretaris aangeven wat er de redenen
van waren dat bij de overheid bepaalde Bestek-kortingen werden doorgevoerd? Misschien is dat goed voor het
debat.
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb alleen gesproken
van het aanscherpen van die Bestekkortingen. De Bestek-kortingen zelf
staan daar los van. De overwegingen
daarvoor vindt men terug in de nota
Bestek '81. Hierbij hebben met name
twee overwegingen steeds gegolden:
de sterke rechtspositie van het overheidspersoneel en enige overcompensatie die men kan constateren uit de
vertaling van een trend in het verleden. Die twee invalshoeken waren de
achtergronden voor de Bestek-kortingen voor het overheidspersoneel.
Nu spreek ik over het aanscherpen
van deze kortingen, die worden toege-
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past op het overheidspersoneel, niet
op personeel van het particuliere bedrijfsleven en evenmin voor trendvolgers. Het zal duidelijk zijn dat deze motivering in ieder geval niet kan gelden
voor de WSW-werknemers. De kortingen op de lonen van het overheidspersoneel worden reeds toegepast
vanaf 1 januari 1979, terwijl op de lonen van de trendvolgers vanaf 1 juli
1979 eveneens kortingen worden toegepast.
In het licht van deze maatregelen is
destijds de vraag aan de orde geweest
of deze kortingen ook moesten gelden
voor de WSW-lonen. Besloten is toen,
die kortingen niet op de WSW-lonen
toe te passen, aangezien de maatregelen niet golden voor het particuliere
bedrijfsleven en aangezien dan ook
niet kon worden gesteld dat de korting
op de lonen een algemeen geldend karakter had.
Ter zijde merk ik hierbij nog op dat
bij de totstandkoming van het besluit
mede een rol heeft gespeeld dat de lonen in de sociale werkvoorziening, na
structurele herzieningen in 1975 en in
1976, op eenzelfde niveau liggen als
de lonen elders. Het zou dan ook niet
juist zijn, op de lonen van de WSWwerknemers geen matiging toe te passen, nu voor het overheidspersoneel,
de trendvolgers en de werknemers in
het particuliere bedrijfsleven een matiging in de loonsfeer heeft plaatsgevonden.
Ik kom tot vraag 4. De hoogte van
periodieke verhogingen binnen één
loongebouw varieert sterk, zowel in de
WSW alsook elders.
Daarnaast kunnen zelfs binnen één
loongroep sterke verschillen bestaan
in de hoogte van de periodieke verhogingen. Zo zullen bij voorbeeld in veel
gevallen de eerste treden binnen een
loongroep van grotere omvang zijn
dan de latere treden, met het oog op
een relatief snelle inkomensgroei in de
eerste jaren binnen een bepaalde
loongroep. Voorts is de hoogte van de
periodieke verhogingen binnen een
loongroep afhankelijk van het aantal
treden binnen een loongroep. Een algemene vergelijking van de periodieke
verhogingen zoals zij gelden bij overheid, particulier bedrijfsleven en sociale werkvoorziening is daarom niet te
geven.
De heer Knol (PvdA): Is het voor de
duidelijk, niet zo, dat men toch enig inzicht in de verhoudingen tussen de periodieken moet hebben? De Staatssecretaris zegt, dat je door deze periodieken aan een matiging komt. Wanneer je dat inzicht niet hebt - de
Staatssecretaris geeft aan, dat er ver-
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schillen zijn en dat zij vrij groot kunnen
zijn - en je gaat matigen, loop je dan
niet een heel grote kans, ongelijkheden te scheppen en de zaak niet zo
rechtvaardig mogelijk te verdelen?
Staatssecretaris De Graaf: Uit het antwoord dat ik op vraag 7 zal geven, zal
blijken dat dit minder voor de hand ligt
dan de geachte afgevaardigde nu doet
voorkomen. Wellicht is het goed, dat
antwoord straks eerst te geven. Misschien kan ik daarmee de heer Knol
overtuigen, want hetgeen hij constateert, kan men evenzeer in het bedrijfsleven zelf constateren.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot
vraag 5. Exacte gegevens met betrekking tot het aandeel van de component
van de periodieke loonsverhogingen
in de totale loonsom bij overheid, particulier bedrijfsleven en sociale werkvoorziening zijn niet bekend. Wel staat
het vast, dat de incidentele loonconv
ponent bij de overheid op een lager niveau ligt dan in het bedrijfsleven.
Ik meen dat vraag 6 al volledig is beantwoord in het kader van mijn antwoord op vraag 3.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot
vraag 7. Alvorens de maatregel met
betrekking tot de WSW-lonen werd getroffen, heeft overleg plaatsgevonden
tussen de directie voor complementaire sociale voorzieningen van mijn ministerie en de bonden van overheidspersoneel en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In een later stadium heb ik nog een persoonlijk
gesprek gehad met de vertegenwoordigers van de bonden van overheidspersoneel. De bonden hebben niet met
mijn besluit ingestemd. De bezwaren
van de bonden vonden hun basis in de
brief van 13 maart 1980 van de Ministers van Sociale Zaken, Financiën en
Economische Zaken aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer. Op blz. 8 van
deze brief - ik denk dat de interruptie
van de heer Knol van zojuist hierop
sloeg - wordt gezegd, dat de loonsom
per onderneming op grond van de
loonmutaties (met uitzondering van de
toegestane prijscompensatie) in 1980
in totaal ten hoogste met 0,75% zou
mogen stijgen, ten opzichte van het
jaar 1979.
Naar de mening van de bonden ligt
het totale bedrag van de periodieke
verhogingen in de sociale werkverbanden beneden 0,75% van de totale
loonsom in 1979. Vandaar dat zij om
een onderzoek hiernaar vroegen. Echter, in de thans voor het particuliere
bedrijfsleven geldende loonmaatregel
is afgezien van het toepassen van de
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norm van 0,75% per individuele onderneming. In de plaats hiervan is, zoals bekend, de algemene bepaling opgenomen dat periodieke verhogingen
dienen te worden gehalveerd.
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb dit ook in artikel 5, lid
2 van het Loonmatigingsbesluit gelezen. Echter, was de reden waarom
voor de ambtenaren de periodieken
niet werden gehalveerd niet gelegen
in het feit, dat het voor deze groep
minder dan 0,75% was?
Staatssecretaris De Graaf: Ik wil graag
erkennen dat dit punt in de discussie
een rol heeft gespeeld, maar het heeft
slechts mede een rol gespeeld, omdat
de echte overwegingen, die ik al genoemd heb, lagen in de verscherping
in de kortingen voor ambtenarensalarissen. Een andere korting dan aanvankelijk was voorzien en ook het niet
betalen van de nacalculatie waren het
echte motief om voor de ambtenaren
van die zaak af te zien.
Wat mijn overige argumentatie aangaat om de verlangens van de bonden
niet te honoreren, herhaal ik wat ik in
het antwoord op vraag 3 reeds naar
voren heb gebracht. Het feit dat voor
het overheidspersoneel en de trendvolgers geen halvering van de periodieke verhogingen wordt toegepast,
vormt dan ook geen argument om deze halvering voor WSW-werknemers
eveneens achterwege te laten. Daarom zeg ik dat er geen sprake is, zoals
de heer Knol zei, van een onrechtvaardige behandeling. Integendeel, het is
exact zoals het ook in het bedrijfsleven
gebeurt.
Dit betekent dat ik vraag 8 niet anders dan negatief kan beantwoorden.
Het ligt niet in mijn voornemen mij opnieuw te beraden op het besluit dat in
deze zin is genomen. Een beetje inspelend op het slot van de opmerkingen
van de heer Knol: Ik heb mij in dit verband echt geen knollen voor citroenen
laten verkopen.
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris
voor zijn antwoorden, niet voor de
strekking daarvan. Hij zal wel hebben
begrepen dat ik het daar niet mee eens
ben.
De Staatssecretaris ging er wat gemakkelijk overheen dat bij de overheid
een rol heeft gespeeld dat men met de
totale post incidenteel beneden de
0,75% zat. Ik geloof toch dat je daar
niet helemaal aan voorbij mag gaan.
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Waar gaat het om in artikel 30, lid 3?
Dat er een zo groot mogelijke gelijkschakeling plaatsvindt. Dit wil nietzeggen dat men dat bedoelt op papier.
Nee, men bedoelt daarmee wat uiteindelijk in het loon wordt uitgedrukt.
Het moge waar zijn wat de Staatssecretaris heeft gezegd, dat in de overheidssector al bepaalde kortingen bestaan als gevolg van Bestek ' 8 1 . Die
kortingen vinden hun oorzaak in het
feit dat de rechtspositie van de ambtenaren een andere en, zoals ook in Bestek '81 wordt gezegd, ook een betere
is. Oneigenlijke posten waren in de
trend doorgedrongen en daarom
moest de zaak worden recht gezet. Dat
is gebeurd.
De rechtspositie van de WSW-werknemers is bij lange na niet gelijk aan
de rechtspositie van de ambtenaren.
Laat ik het verhaal van de Staatssecretaris volgen. Hij zegt - hij geeft
dat aan met die 0,75% en nog een paar
dingen - dat men in deze loonmaatregel het vrije bedrijf heeft gevolgd en
niet de ambtenaren. Wat gebeurt er in
werkelijkheid? In werkelijkheid kan deze maand het volgende gebeuren: dat
een directeur van een werkverband
een periodieke salarisverhoging toegekend krijgt van zeg maar f 154 per
maand, maar dat een WSW-werknemer die in loongroep 1 zit en recht had
op een periodieke verhoging van f 32,
nu f 16 mee naar huis neemt. Dat is de
werkelijkheid.
Als gezegd zou zijn dat de kortingen
die op de ambtenarensalarissen worden toegepast, ook zullen worden toegepast op de WSW-lonen, dan was dat
verhoudingsgewijze gebeurd en was
het in bruto bedragen uitgedrukt maar
een schijntje geweest van het verschil
dat nu ontstaat. Dat zal de Staatssecretaris met mij eens moeten zijn.
Staatssecretaris De Graaf: Mag ik
daaruit afleiden dat de heer Knol in feite betoogt dat de kortingen zoals deze
zijn toegepast, gezien zijn benaderingswijze, ook voor de WSW-ers toegepast hadden moeten worden?
De heer Knol (PvdA): Nee, daar gaat
het mij niet o m . Dat zou kunnen zijn als
u uw besluit daarop gebaseerd had en
met argumenten voor de dag kwam.
Maar dat doet u niet.
De Staatssecretaris zegt het anders.
De strekking is om ongelijkheden tegen te gaan. Wat doet de Staatssecretaris? Hij brengt ongelijkheden aan.
Wil de Staatssecretaris de zoeven door
mij genoemde cijfers ontkennen? Zal
dit de rust binnnen de sociale werkvoorziening bevorderen? Ik meen, dat
de Staatsseccretaris daar fout mee zit.

5477

Knol
Hij had dit alles kunnen weten, want
hij is toch op de hoogte van artikel 30,
derde lid. Dat artikel moet dit soort van
situaties voorkomen. Blijkbaar heeft
hij het echter niet begrepen. Het spijt
mij, dat ik de Staatssecretaris niet kan
overtuigen van zijn misstap. De
WSW-werknemer wordt hiervan wel
de dupe. Ik had dit van deze Staatssecretaris niet verwacht.
Mijnheer de Voorzitter I Ik heb de eer
u een motie op dit punt te overhandigen. De Kamer kan zich dan uitspreken
over de houding van de Staatssecretaris.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Knol wordt
de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat artikel 30, derde lid,
van de Wet Sociale Werkvoorziening,
- teneinde ongelijkheden te voorkomen - t o t strekking heeft de rechtspositie van de WSW-werknemers zoveel mogelijk af te stemmen op de
rechtspositie van hen die arbeid in
loondienst verrichten buiten de WSW;
van oordeel, dat artikel II van het door
de Staatssecretaris van Sociale Zaken
op 27 mei 1980 genomen besluit
no. 61943/lla, strijdig is met de strekking van bovengenoemd artikel van de
Wet Sociale Werkvoorziening;
verzoekt de Staatssecretaris van Sociale Zaken, artikel II van eerder genoemd besluit in te trekken,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 1 (16 258).

D
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft
gezegd dat hij zeer zwaar tilt aan een
volwaardige behandeling van de
WSW-werknemers. Ik vind dat een belangrijke uitspraak. De samenhang
met de loonmaatregel is onmiskenbaar. In die loonmaatregel is de parallelle inkomensontwikkeling een van de
hoekstenen. Doel van de loonmatiging
is om de loonontwikkeling op 6,5% te
krijgen. Daarvoor zijn bedoeld de f 26
ineens, de belastingmaatregel en de
halve periodieken. Wat die halve periodieken betreft, is een uitzondering
gemaakt voor de jeugdlonen en de
ambtenarensalarissen.
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Wat de gehele periodieken voor
ambtenaren betreft, merk ik op dat
mijn fractie daar nogal wat vraagtekens bij heeft geplaatst. Uiteindelijk
zijn wij overtuigd geworden door argumenten. Ter zake van de ambtenaren was sprake van een samenloop
van enkele zaken. Ik denk aan de loonmaatregel, de korting van 0,3 tot 0,7%
en de f 300 min. extra bezuiniging in
het kader van het zogenaamde f 3
mld.-plan. Sommige ambtenaren gaan
er nominaal op achteruit. Op de
WSW-lonen is een dergelijke korting
niet uitgevoerd en is geen maatregel
in het kader van het f 3 mld.-plan van
toepassing. Derhalve vinden wij het in
dit geval billijk, dat toetsing plaatsvindt aan de particuliere inkomensontwikkeling. Het besluit inzake toekenning van halve periodieken zal van 1
juni 1980 tot 1 januari 1981 gelden.
Ik vraag mij af of de Staatssecretaris
nog nadere mededeling kan doen over
het aantal WSW-werknemers dat
reeds een periodiek heeft gehad.
Voorts vraag ik mij af of dit besluit niet
beter wat eerder tot had kunnen worden gekomen.
De gelijkberechtiging is zeer terecht
onderstreept door de Staatssecretaris.
Daarbij hoort een 'gelijkbeplichtiging',
hoewel ik niet weet of dit een goed Nederlands woord is.
De heer Knol (PvdA): Dat kan ik de
heer De Korte ook niet zeggen. Ik wil
hem wel een vraag stellen, namelijk
wat zijn oordeel is over het voorbeeld
dat ik zojuist heb genoemd, dat beslist
niet irreëel is. Dat voorbeeld is wellicht
bij de meeste werkverbanden te vinden, behalve wanneer de directeur op
zijn m a x i m u m staat. Hoe kan hij dat
voorbeeld plaatsen bij hetgeen hij zojuist zei over de gelijkberechtiging? Of
voelt hij met mij mee? Is de uitkomst
niet zodanig, dat degene die het betreft heel duidelijk kan merken dat er
wel een verschil in behandeling is?
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb goed geluisterd naar
de Staatssecretaris. Ik ben geneigd
diens antwoord te volgen.
De heer Knol (PvdA): Dat antwoord
heeft de Staatssecretaris nog niet gegeven. Misschien doet hij het straks.
Misschien kan de heer De Korte koffiedik kijken of heeft hij van te voren al
met de Staatssecretaris gesproken,
maar dat laatste vermoed ik niet.
De heer De Korte (VVD): De Staatssecretaris heeft bij de beantwoording
van de vragen eigenlijk al aangegeven
hoe hij een en ander ziet. Ik blijf daar
maar bij.
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D
DeheerBuikema (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Vooropstaat dat de WSWwerknemers geen ambtenaren zijn. De
bestek-kortingen zijn dan ook niet op
hen toegepast. Wil men de volledige
periodiek, dan zal men ook de kortingen die voor de ambtenaren zijn toegepast voor zijn rekening moeten nemen. Men kan niet van twee walletjes
eten, zoals collega Knol kennelijk wil.
Men zal een keuze moeten maken.
Men kan niet enerzijds de werknemers
in het particuliere bedrijfsleven volgen
en anderzijds de ambtenaren.
De heer Knol (PvdA): Heeft de heer
Buikema enig idee, wat de halve periodiek in het vrije bedrijfsleven materieel, dus in werkelijkheid, oplevert?
Weet hij hoe dat in zijn werk gaat?
De heer Buikema (CDA): De schalen
voor de WSW-werknemers zijn opgezet op basis van een systeem zoals dat
in het vrije bedrijfsleven geldt.
De heer Knol (PvdA): Kunt u dat nader
uitleggen?
De heer Buikema (CDA): De heer Knol
volgt enerzijds het bedrijfsleven, maar
anderzijds, nu dat toevallig zo uitkomt,
de ambtenaren, omdat dan een volledige periodiek wordt gegeven. Hij kan
echter uit artikel 30 lid 3 niet afleiden,
dat de rechtspositie van de ambtenaar
wordt gevolgd. Hij heeft het voorbeeld
zelf gegeven.
De heer Knol (PvdA): Nu gaan wij een
verkeerde kant op. Er is kennelijk een
misverstand bij de heer Buikema. Hij
zei zojuist dat het hele loonsysteem bij
de WSW, wat de schalen enz. betreft,
is gerelateerd aan het vrije bedrijfsleven. Hij doelt daarbij op een systeem
van functiewaardering. Misschien kan
ik opheldering geven.
Bij de WSW had men oorspronkelijk
twee loongroepen: hoofdarbeiders en
handarbeiders. Men wenste die verdeling weg te werken. Men heeft toen
tien nieuwe loongroepen ontwikkeld.
Om die goed op elkaar af te stellen
heeft men zijn toevlucht genomen tot
functiewaardering. Als systeem heeft
men gekozen het FC-systeem, waarmee nog nauwelijks ervaring bestond
bij de kleinmetaal. Dat is niettoegepastten aanzien van de schalen. Tegen het referentiepatroon dat eruit
voortkwam heeft men schalen aangeplakt. Die schalen hebben niets van
doen met de periodiek in het vrije bedrijf. Dat had weer te maken met de
hoogte van de salarissen buiten de
WSW. Het verband dat de heer Buikema ziet bestaat gewoon niet.
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De heer Buikema (CDA): Ik denk toch
dat u bevestigt dat het systeem van
het bedrijfsleven is gevolgd en dat in
ieder geval de salarissen op hetzelfde
niveau liggen als in het particuliere bedrijfsleven. Wat u doet, is het aanbrengen van een mixture. De ene keer kijkt
u naar de arbeidsvoorwaarden van de
werknemers in het particuliere bedrijfsleven en de andere keer naar de
arbeidsvoorwaarden voor de ambtenaren, al naar gelang dit uitkomt. Ik
moet dan ook concluderen, dat de
loonmaatregel ten aanzien van deze
groep terecht wordt toegepast.
De heer Knol (PvdA): Mag ik dezelfde
vraag die ik zojuist aan de heer De Korte stelde ook aan de heer Buikema stellen?
De Voorzitter: Het is hier geen verhoor
op punten van andere fracties.
De heer Knol (PvdA): Dat is waar, maar
het is van belang dat er duidelijkheid
op dat punt komt.
De heer Buikema (CDA): Daarzit nu
juist het verschil. Het voorbeeld dat u
aanhaalde betreft ambtenaren. Hier
spreken wij echter over de toepassing
van artikel 30, lid 3 van de WSW.
De heer Knol (PvdA): Dit is volkomen
duidelijk.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! Ik geloof dat de heer Buikema de zaak in de kern heeft geraakt
door op te merken dat de geachte afgevaardigde de heer Knol van twee
walletjes wil eten. Ik zou hem consequent hebben gevonden, als hij in dit
debat ook zou hebben gezegd dat dan
ook de kortingen die voor de ambtenaren en de trendvolgers gelden
moeten worden toegepast. Dat gebeurt inderdaad voor de directeur en
andere ambtenaren in dienst van de
werkverbanden. Zij worden geconfronteerd met die kortingen, variërend
van 0,3 tot 0,7 procent per half jaar. De
WSW-werknemers worden daarmee
niet geconfronteerd. Het beleid dat wij
voeren is volstrekt consistent met het
beleid, dat wij hebben gevoerd ten
aanzien van de WSW-lonen.
De motie, die de heer Knol heeft ingediend, is gewoon fout. Wat wij
doen, is volstrekt in overeenstemming
met wat wij ten aanzien van de
WSW-lonen doen. De heer Knol beweert in de motie het tegenovergestelde. Daarom moet ik deze motie toch
met klem ontraden. Ik ben blij dat de
heren De Korte en Buikema mij daarin
zijn bijgevallen.
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De heer De Korte heeft gevraagd,
hoeveel van de WSW-werknemers deze periodieke verhoging al hebben gehad. Ik weet dat niet exact. De vraag is
ook wat er wordt gedaan met de loonmaatregel na 1 januari 1981, het tijdstip tot waarop de loonmaatregel
geldt. Afgesproken is dat waar het
gaat om de doorvertaling na 1 januari
1981 nader overleg zal plaatsvinden,
Een en ander is mede afhankelijk van
het overleg over de particuliere lonen.
Dat overleg moet nog plaatsvinden. Ik
stel mij voor dat wij ook in dit opzicht
de WSW gelijk behandelen.
De heer Knol (PvdA): Betekent dit dan
in het betoog van de Staatssecretaris
dat hij aan het einde van dit jaar ook
kijkt naar de WSW'er die in juni zijn periodiek kreeg en daardoor een halve
periodiek achterliep en degene die in
mei zijn periodiek kreeg? Dan wordt
die ene verhoudingsgewijze wel extra
zwaar gestraft.
Staatssecretaris De Graaf: Het is heel
simpel. Aan het einde van het jaar
gaan wij de zaak wikken en wegen op
dezelfde manier als voor de particuliere lonen, waarbij precies dezelfde verschillen zijn te constateren als die welke de heer Knol nu noemt. Er is geen
enkel verschil.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Namens de Kamer dank
ik de Regering voor de verstrekte inlichtingen.
Ik stel voor, over de motie aanstaande
dinsdag te stemmen.
Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR}

Sociale werkvoorziening
Buitenlandse werknemers

Aan de orde is de interpellatie-Bec
kers-de Bruijn, gericht tot de Staatssecretaris van Justitie, over de toelating van meerderjarige kinderen van
buitenlandse werknemers.
Tot het houden van deze interpellatie
is verlof verleend in de vergadering
van 17 juni 1980.
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.] 2

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Buitenlandse
werknemers hebben recht op gezinshereniging en passende huisvesting is
een voorwaarde o m hun gezin vrouw en minderjarige kinderen - naar
Nederland te laten komen. Nu is het
probleem dat veel buitenlandse werknemers in ons land naar verhouding
zeer lang op een goede woning voor
hun gezin moeten wachten. Zó lang
dat een oudste zoon intussen meerderjarig kan worden en dan op grond
van zijn leeftijd alleen al niet meer in
Nederland wordt toegelaten, ook al is
hij even afhankelijk van zijn vader als
de overige kinderen en ook al heeft hij
inmiddels jarenlang in het gezin de vaderrol overgenomen. Dat 'wordt' moet
ik eigenlijk in 'werd' veranderen, want
er is sinds kort iets veranderd.
Bij de openbare commissievergadering inzake het Vreemdelingenbeleid
enkele maanden geleden heeft de Kamer een door de PPR-fractie ingediende motie aanvaard, die vroeg o m het
alsnog mogelijk te maken dat kinderen
die meerderjarig zijn geworden, na
drie jaar wachten op passende huisvesting, in ons land worden toegelaten.
De Staatssecretaris heeft de Kamer
in haar brief van 3 juni jongstleden laten weten, in hoeverre zij bereid is de
motie uit te voeren. Zij stelt de volgende voorwaarden:
a. betrokkenen moeten in het buitenland feitelijk tot het gezin van de
buitenlandse werknemer behoren;
b. zij moeten van de buitenlandse
werknemer afhankelijk zijn;
c. zij moeten ongehuwd zijn.
Met die voorwaarden heb ik geen
probleem. Het gaat niet o m meerderjarige kinderen die zich inmiddels een
zelfstandige plaats in hun samenleving hebben verworven.
Voorwaarde f luidt; de buitenlandse
werknemer moet vóór het kind 18 jaar
is geworden, als woningzoekende
staan ingeschreven. Dat is in feite, wat
de motie vroeg.
Voorwaarde d - zij mogen op het
moment van binnenkomst de leeftijd
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van 23 jaar niet hebben bereikt - stelt
een duidelijke bovengrens. Ik ben het
daar niet mee eens, omdat langdurig
gebrek aan passende huisvesting een
falen is van de Nederlandse samenleving en omdat dit niet op die manier
afgewenteld mag worden. Maar als de
Staatssecretaris vindt dat zij die grens
moet hanteren, accepteer ik dat.
Grote problemen heb ik slechts met
voorwaarde e: betrokkenen moeten
tegelijkertijd met de overige leden van
het gezin Nederland zijn binnengekomen. De Staatssecretaris heeft vorige
week donderdag in het vragenuur geargumenteerd dat zij deze voorwaarde
nodig had o m beter te kunnen beoordelen of aan voorwaarde a was voldaan, het feitelijk tot het gezin behoren.
Mijnheer de Voorzitter! Ook ik denk
dat het tegelijk ons land binnenkomen
van een meerderjarig kind met de rest
van het gezin een aanwijzing kan zijn
van het feit, dat er ook in feite van een
gezin sprake is. Dat kan, maar dat
hoeft niet. Want er zijn talloze redenen
waarom gelijke binnenkomst onmogelijk kan zijn; ziekte, problemen met een
p a s p o o r t - die in bepaalde Middellandse-Zeelanden herhaaldelijk voorkomen; de Staatssecretaris moet dat
weten - het slechts geleidelijk aan beschikbaar komen van passende huisvesting, enz. Problemen met een paspoort zijn in het verleden door de Raad
van State overigens herhaaldelijk als
verzachtende omstandigheid aangemerkt. Het niet direct geheel leeg zijn
van de nieuwe woning heeft in het verleden nooit tot problemen geleid als
het gezin daarom in gedeeltes overkwam. Nu - door deze voorwaarde dwingt de Staatssecretaris de gezinsleden van een (toevallig) meerderjarig
kind om hun komst naar Nederland uit
te stellen tot de woning geheel vrij is.
Dat lijkt me niet juist.
Trouwens: zo gauw je iets, dat een
aanwijzing kan zijn bij de beoordeling
of iemand feitelijk tot het gezin behoort, tot een zelfstandige voorwaarde
verklaart, werkt die aanwijzing niet
meer. Sterker nog: het tegelijk binnenkomen kan door mensen, die niette
goeder trouw zijn, als handvat worden
gebruikt o m hun positie onjuist voor te
stellen. Het lijkt me bovendien niet behoorlijk o m een in het verleden in het
kader van gezinshereniging niet gehanteerde beperkende voorwaarde nu
toe te passen op mensen die in het
verleden een aanvraag tot toelating
vanwege gezinshereniging hebben gedaan. Die zou dan hoogstens van toe-
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passing mogen zijn vanaf het moment
dat die nieuwe beperkende voorwaarde optafel ligt.
Opvallend is voor mij dat, gezien de
dossiers die ik ken, veel mensen die
hun aanvraag de laatste paar jaar hebben gedaan en die overigens aan de
voorwaarden voldoen, alléén op het
niet tegelijk binnenkomen kunnen
worden afgewezen, terwijl daarvoor in
praktisch alle gevallen een duidelijke reden wordt genoemd. Ik treed niet in de
beoordeling van die reden.
Op zich kan dit de Staatssecretaris
welkom zijn, maar in een rechtvaardig
vreemdelingenbeleid kan en mag dit
niet de doorslag geven. Ik vraag de
Staatssecretaris dringend of voorwaarde E kan worden geschrapt, hetgeen mij het verstandigst lijkt, gelet op
mogelijkheden tot misbruik. Ik ben er
ook tevreden mee als deze voorwaarde op overmachtsituaties niet als
doorslaggevend criterium wordt gehanteerd.

D
Staatssecretaris Haars: Mijnheer de
Voorzitter! De eerste vraag van de geachte afgevaardigde doet veronderstellen dat ik gezegd zou hebben op 12
juni, op eerdere vragen van haar, dat
louter het feit van de gelijktijdige binnenkomst van de in de vragen genoemde meerderjarige kinderen bepalend is voor de beantwoording van de
vraag of deze kinderen feitelijk tot het
gezin behoren. Ik heb toen niets anders gezegd, en zeg ook nu niets anders, dan dat gelijktijdige binnenkomst
een sterke aanwijzing kan zijn van het
feitelijk tot dit gezin behoren en anderzijds dat het niet gelijktijdig binnenkomen een sterk vermoeden oplevert dat
die minderjarige niet feitelijk tot het
gezin behoort.
In alle gevallen, waarin toelating
voor gezinshereniging wordt beoogd,
is het voorwaarde dat het kind feitelijk
tot het gezin behoort. Dit is naar mijn
mening een logische consequentie
van het doel van die toelating, namelijk continuering van het gezinsleven.
Wanneer ik nu, daartoe uitgenodigd
door de Kamer, tot een verruiming van
mijn beleid bereid ben voor die inmiddels meerderjarig geworden kinderen
voor wie het ontbreken van passende
huisvesting een beletsel was om tijdig
naar Nederland te komen, dan meen ik
dat het reëel is wanneer ik zo groot
mogelijke waarborgen schep dat het
telkens gaat om een feitelijke gezinssamenstelling die in Nederland wordt
voortgezet. Als één van die waarborgen zie ik het objectieve en makkelijk
controleerbaar criterium van de gelijk-
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tijdige binnenkomst. Ik neem aan dat
de Kamer het met mij eens zal zijn dat
het voor een kind - minderjarig of
meerderjarig - dat in het land van herkomstfeitelijk tot het gezin behoort, in
het algemeen geen problemen hoeft
op te leveren o m gelijktijdig met dat
gezin hierheen te komen.
Voor zover ik hetgeen in de eerste
vraag is gesteld, nog niet heb beantwoord, merk ik op dat ik een en ander
maal in deze Kamer heb verklaard dat
in bepaalde gevallen op grond van
zeer bijzondere redenen van humanitaire aard uitzondering op hettoelatingsbeleid altijd mogelijk zijn.
Ik heb eerder bij beantwoording van
de vragen van mevrouw Beckers op 12
juni het voorbeeld gegeven van het
vervulien van de militaire dienstplicht.
In dergelijke gevallen kan namelijk een
uitzondering worden gemaakt op het
vereiste van gelijktijdige binnenkomst.
Ik herhaal dus dat de gelijktijdige binnenkomst voor het toelatingsbeleid
onmisbaar is, want het is goed controleerbaar. Bovendien is het, niet onredelijk, omdat in het algemeen gesproken bij gezinnen bij een gelijktijdige
binnenkomst geen problemen geeft en
ook regel is.
Ter zake van vraag 3 merk ik het volgende op. Het gaat in feite bij de beantwoording van deze en de voorgaande vragen o m een vraagstuk van
verdeling van de bewijslast. Ik begrijp
het standpunt van mevrouw Beckers
wel. Ik kan het alleen niet delen. Ik
meen dat ik daarvoor ook goede gronden heb.
Mevrouw Beckers' betoog strekt ertoe een hard criterium te laten vervallen en uitsluitend genoegen te nemen
met hetgeen door of namens de
vreemdeling in kwestie naar voren
wordt gebracht. Ik meen echter dat,
wanneer ik een verruiming van het
toelatingsbeleid bereid ben te geven,
ik dit zorgvuldig en duidelijk moet afperken, opdat niet een nauwelijks te
controleren stroom van vreemdelingen op gang komt, die noch voor toelating in het kader van het thans geldende beleid, noch in dat waarop deze
verruiming betrekking heeft, in aanmerking komt.
Ik sluit niet uit (ook dat heb ik al eerder gezegd) dat in een bijzonder geval
zodanig niet te verwaarlozen humanitaire redenen aanwezig kunnen zijn die
een gelijktijdige binnenkomst hebben
belet, dat hiermee rekening zal worden
gehouden, maar dan zijn het bijzonder
humanitaire gronden. Het is dan echter wel zo (en dan heb ik het weer over
de bewijslast) dat de vreemdeling duidelijk zal moeten maken welke de re-
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denen waren waarom hij niet kwam en
wat de bijzondere omstandigheden
waren.
In vraag 4 wijst mevrouw Beckers op
het onontkoombare gevolg van elk beleid in het kader waarvan criteria (of
wilt u ze noemen voorwaarden) worden gehanteerd. Natuurlijk wordt nu
en dan (en soms zelfs vaak) geprobeerd door het verschaffen van valse
gegevens binnen de gestelde voorwaarden te worden aanvaard. Ik zou
het misleiding willen noemen. Mag ik
een voorbeeld geven? Men geeft andere leeftijden op dan die uit de papieren blijkt. Men verzwijgt het huwelijk.
Men moet immers ongehuwd zijn.
Men verzwijgt soms zelfs dat er al kinderen in het land van herkomst zijn.
Maar ontslaat ons dat ervan criteria te
stellen? Zonder criteria is immers geen
beleid te voeren?
Mijnheer de Voorzitter! Op vraag 5
zou ik het volgende willen antwoorden. Ik meen voldoende duidelijk te
hebben gemaakt waarom naar mijn
mening het criterium van gelijktijdige
binnenkomst dient te worden gehandhaafd.
Met de criteria die ik voor toelating
van de categorie kinderen waarover
nu gesproken wordt, heb ontwikkeld,
heb ik geen enkele beperking willen
geven (en dit zou ik heel duidelijk aan
het adres van mevrouw Beckers willen
zeggen, want ik meen het tegenovergestelde van haar begrepen te hebben) van het al bestaande gewone partiële of verruimde gezinsherenigingsbeleid. De verruiming die nu door mij betoogd wordt, geldt uitsluitend kinderen aan wie door het passeren van de
meerderjarigheidsgrens in afwachting
van behoorlijke huisvesting detoelating anders zou moeten worden geweigerd. Die verruiming perk ik zo
goed mogelijk af via een aantal criteria, die soms moeilijk en soms gemakkelijk te controleren zijn.
De wat hardere criteria van de gelijktijdige binnenkomst, de leeftijd, het
ongehuwd zijn en het moment van inschrijving als woningzoekende, strekken ertoe de moeilijk controleerbare
criteria van het feitelijk bij het gezin behoren (in het verlengde daarvan ligt
het afhankelijkheidscriterium) te ondersteunen. Het zal in het algemeen
hier zo zijn dat de afhankelijkheid bij
de beoordeling van de verzoeken om
toelating van deze meerderjarige kinderen betrekkelijk snel zal worden verondersteld, wanneer vaststaat dat
men aan de overige criteria voldoet.
Mijnheer de Voorzitter! Vraag 6 zou
ik als volgt willen beantwoorden. Ik zie
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geen reden waarom in het algemeen
minderjarige kinderen bij een partiële
gezinshereniging eerder binnen zouden komen dan de inmiddels meerderjarig geworden kinderen.
De ervaring leert ons namelijk, dat in
het algemeen bij de partiële gezinshereniging eerst de oudere kinderen naar
Nederland komen en daarna de moeder met de jongere kinderen. Er is een
overbrugging van twee jaar. Partiële
gezinshereniging gaat over het algemeen betrekkelijk langzaam. Bijna altijd, wanneer de mogelijkheden daartoe zijn, zijn de oudste kinderen nog
niet meerderjarig. Als men het zou
omkeren, waren de oudste kinderen
boven de 23. Men zal dit nooit doen.
Het gebeurt ook niet. De ervaring leert
ook, dat juist de oudste kinderen, die
mee kunnen helpen aan het verdienen
van het gezinsinkomen, al op betrekkelijk jeugdige leeftijd gebruik maken
van die partiële gezinshereniging.
Ik wil ook bepaald geen beleid voeren dat andersom is. Aspecten van humanitaire aard blijven een aanvulling
op het beleid, zoals altijd. Het moet
echter beperkt blijven tot strikte uitzonderingsgevallen. Gelijktijdige binnenkomst moet een vereiste zijn. Daaraan hecht ik zeer. Het onafhankelijk
van de overige gezinsleden binnenkomen - nu keer ik het even om - van enkelingen o m daarna het gezin te laten
komen, geeft problemen. Wanneer
dan meerderjarige zoons - immers,
daarom gaat het - binnenkomen voordat het gehele gezin binnenkomt, heeft
dat eigenlijk nauwelijks meer iets te
maken met gezinshereniging, maar alles met het langs een omweg toelaten
van buitenlandse arbeidskrachten,
buiten het arbeidsmarktbeleid van de
Minister van Sociale Zaken om.
Ik meen, dat noch het vooruit komen
noch het achteraf komen van meerderjarige kinderen als regel geopend
moet worden. Ik heb duidelijk proberen te maken, dat er altijd klemmende
humanitaire redenen zijn, zoals in ieder deel van het vreemdelingenbeleid,
die uitzonderingen wettigen. Wij moeten er echter niet mee beginnen, uitzonderingen tot regel te maken. Er
komt dan zo weer een uitzondering op
een uitzondering.
Ik moet dan ook vraag 7 ontkennend
beantwoorden.
De beraadslaging wordt geopend.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Ik vind het een
uitermate moeilijke kwestie. Op een
aantal punten zijn de Staatssecretaris
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en ik het duidelijk met elkaar eens. Het
gaat nu alleen nog maar o m die bepaalde voorwaarde e.
Ik ben toch teleurgesteld. De Staatssecretaris heeft gezegd, dat gelijk binnenkomen over het algemeen geen
probleem behoeft te zijn. Dat denk ik
ook, zeker als men weet, dat die voorwaarde wordt gesteld. In het verleden
is die voorwaarde nooit gesteld. De
mensen die in het verleden hebben
aangevraagd om te mogen binnenkomen, konden dat dan ook niet weten.
Voor hen is het wel een probleem, zeker als er sprake is geweest van overmacht.
Ik bestrijd voorwaarde a niet. Ik heb
gezegd, dat ik het eens ben met de
voorwaarde dat de betrokkenen feitelijk tot het gezin van de buitenlandse
werknemer moeten behoren. Als die
voorwaarde echter als harde voorwaarde wordt gesteld en voorwaarde
is alleen maar nodig om te beoordelen of aan voorwaarde a is voldaan,
zijn het al geen nevenschikkende criteria meer en is voorwaarde e ondergeschikt. De Staatssecretaris maakt het
zelf in haar argumentatie, ook donderdag in het vragenuur, ondergeschikt.
In de eerste vraag staat duidelijk het
woord 'mede' en niet 'uitsluitend'.
Hierop wijs ik de Staatssecretaris.
Ik vraag de Staatssecretaris niet om
een hard criterium te laten vallen en
uitsluitend genoegen te nemen met
wat de vreemdeling naar voren
brengt. Ik vraag haar echter o m , als
aan de vraag van gelijke binnenkomst
niet wordt voldaan en men daarvoor
een duidelijke argumentatie heeft, de
voorwaarde van gelijke binnenkomst
niet als doorslaggevend te hanteren,
maar die als een aanwijzing te beschouwen om te onderzoeken, of dat
feitelijk lid-zijn van het gezin al dan
niet klopt. Dat is uw argumentatie. Dat
zou logisch zijn.
Als de Staatssecretaris dan spreekt
over zeer bijzondere redenen van humanitaire aard, dan vermoed ik dat wij
het niet eens zijn over mijn vraag of
het ook de gevallen van overmacht betreft, als mensen door ziekte, of door
problemen met hun paspoort of op
een andere manier niet tegelijk binnenkomen. Als overmacht blijkt, past
de Staatssecretaris dan die voorwaarde toe van gelijk binnenkomen of niet?
Is een situatie van overmacht hetzelfde
als de formulering van de Staatssecretaris van 'uitzonderingen als het gaat
om zeer bijzondere gevallen vanwege
humanitaire redenen'?
Het is allemaal erg moeilijk. Het lijkt
misschien een punt van ondergeschikt
belang, maar het is heel belangrijk. Het
gaat niet om ontzettend veel mensen.
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Ik vind echter, in het kader van een
rechtvaardig vreemdelingenbeleid,
dat de tientallen mensen die op dit
moment in procedures zijn ook recht
hebben op een duidelijke behandeling.
Ik hoop dat de Staatssecretaris alsnog
duidelijkheid kan scheppen.
Ik heb een motie die ik zo zorgvuldig
mogelijk heb geformuleerd. Het antwoord van de Staatssecretaris is mij
nog niet duidelijk. Ik dien de motie bij
deze in. Ik kan haar later altijd nog intrekken.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Beckersde Bruijn en Wessel-Tuinstra wordt de
volgende motie voorgesteld'.
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat bij de beleidsverruiming inzake het toelaten van meerderjarige kinderen van buitenlandse werknemers na langdurig wachten op passende huisvesting, als voorwaarde
wordt genoemd dat betrokkenen tegelijk met de overige gezinsleden Nederland moeten zijn binnengekomen;
overwegende, dat deze voorwaarde is
opgenomen omdat mede daaruit kan
worden vastgesteld of deze kinderen
in het buitenland feitelijk tot het gezin
van de buitenlandse werknemers behoorden;
overwegende, dat zich verschillende
situaties kunnen voordoen die meerderjarige feitelijk tot het gezin behorende kinderen kunnen verhinderen
tegelijk met de overige gezinsleden
Nederland binnen te komen;
verzoekt de Regering, het tegelijk ons
land binnenkomen in geval van overmacht niet als doorslaggevend criterium te hanteren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 1 (16 259).

D
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het gaat bij deze
bespreking om het toelatingsbeleid
van minderjarigen in het kader van de
gezinshereniging. Aangezien wij echter terecht eisen stellen aan de huisvesting, kan het lang duren voordat
men die gezinshereniging kan realiseren. Het gebeurt dan ook dat men in
die wachtperiode meerderjarig wordt.
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Nu heeft de Staatssecretaris ter uitvoering van de aangenomen motie-Beckers-de Bruijn een aantal richtlijnen
voor deze situaties opgesteld, die duidelijk verruimingen betekenen. Wij zijn
het ook eens met de Staatssecretaris
dat het gehele beleid ten aanzien hiervan wel moet passen in het restrictief
toelatingsbeleid. Naar mijn mening
heeft de Staatssecretaris, met de voorwaarden die zij heeft neergelegd, de
spanning die zich daar altijd doet gevoelen, goed gerealiseerd.
Naar mijn mening is eren inconsequentie in het hele verhaal, namelijk
de voorwaarde waarover mevrouw
Beckers-de Bruijn heeft gesproken. Zij
heeft duidelijk gezegd dat er sprake
kan zijn van een overmachtsituatie,
waardoor het inderdaad niet mogelijk
is tegelijkertijd binnen te komen. Voorbeelden van moeilijkheden met een
paspoort zijn genoemd. De Staatssecretaris heeft de vorige week ook
duidelijk het vervullen van de dienstplicht genoemd. Het gebeurt echter
ook dat het huis nog niet klaar is en dat
een gedeelte van het gezin binnenkomt en dat de rest nog moet wachten.
Die situaties doen zich in de praktijk
voor.
Nu zegt de Staatssecretaris dat zij eigenlijk het enige harde criterium laat
vallen als zij deze voorwaarde laat vallen.
Ik vraag mij af of dit juist is. Graag
hoor ik van de Staatssecretaris dat zij
dit duidelijk uiteenzet. Wij hebben immers enkele harde criteria. De woning
moet aangevraagd zijn, voordat de
minderjarige om wie het gaat, achttien
jaar oud was. Dit kan men in Nederland natrekken. De minderjarige, later
meerderjarige geworden, moet afhankelijk zijn van de buitenlandse werknemer. Bij binnenkomst mag het kind
niet ouder dan 23 jaar zijn. Ik meen dat
men goed kan nagaan of aan deze harde gegevens wordt voldaan.
Ik heb zojuist al het geval genoemd
waarin men geen toestemming krijgt
om hiernaartoe te komen in het kader
van de gezinshereniging, omdat de
huisvesting nog niet in orde is. Het is
mogelijk dat deze voor een gedeelte
van het gezin wèl in orde is en dat de
anderen moeten wachten. Ik hoor
graag dat de Staatssecretaris er nader
op ingaat waarom als eis de gelijktijdige binnenkomst in Nederland wordt
gesteld. Men zal weten dat deze eis
wordt gesteld. Het kind kan om aan deze eis te voldoen, niets anders doen
dan illegaal het land binnenkomen. De
mogelijkheid bestaat dat hij eruit
wordt gezet. Ik meen dat dit een groot
probleem is dat geweldige spanningen oplevert.
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Als men aan de voorwaarden voldoet, komt men illegaal binnen. De
mogelijkheid bestaat dat door het stellen van de voorwaarde de Regering
zelf stimuleert dat het kind het land illegaal binnenkomt.
Staatssecretaris Haars: Hoe komt de
geachte afgevaardigde erbij dat men
illegaal het land moet binnenkomen?
Waar blijft het kind dan?
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Men
weet dat men moet voldoen aan de
voorwaarde van gelijktijdige binnenkomst. Er is echter geen mogelijkheid,
de gezinshereniging te realiseren en
en een verblijfsvergunning te krijgen
voor de minderjarige, want er is nog
geen huisvesting. Ik meen dat wij hiermee een frictie hebben. Dit is een probleem voor de meerderjarig geworden
buitenlander en voor de Regering.
De enige mogelijkheid is - ik hoor dit
graag van de Staatssecretaris - dat deze gevallen worden gezien als vallende
onder de humanitaire overwegingen.
Mevrouw Beckers heeft deze relatie in
haar motie neergelegd. Graag hoor ik
van de Staatssecretaris hoe de gevallen van overmacht, zoals mevrouw
Beckers deze ziet, zich verhouden tot
de beleidslijnen van de Staatssecretaris betreffende de bijzondere reden
van humanitaire aard.

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie
heeft bij eerdere gelegenheden aan
het vreemdelingenbeleid drie eisen
gesteld: het moet duidelijk, openbaar
en controleerbaar zijn, het moet humaan zijn en het moet zijn gericht op
lange termijn. In hoeverre voldoet de
brief van de Staatssecretaris van 3 juni
jongstleden aan deze criteria?
Mijn fractie is van mening dat het
beleid in zoverre is gericht op lange
termijn dat het stellen van criteria op
zich zelf past in een restrictief vreemdelingenbeleid. In de nota vreemdelingenbeleid heeft de Staatssecretaris
echter duidelijk gesteld dat juist ten
aanzien van de gezinshereniging de
humanitaire gronden een belangrijke
plaats innemen en uitbreiding zouden
ondergaan. Daarom achten ook wij het
invoeren van een nieuw criterium, namelijk het tegelijkertijd met de overige
leden van het gezin binnenkomen, op
zich zelf geen onbegrijpelijke eis.
Het lijkt mijn fractie zeker niet verkeerd, deze eis in het algemeen aanvullend te stellen. Volkomen onjuist en
in strijd met een humaan beleid acht
mijn fractie het echter, deze eis als een
extra, beslissende voorwaarde altijd
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Wessel-Tuinstra
toe te voegen. In dit opzicht sluit ik mij
aan bij hetgeen mevrouw Beckers naar
voren heeft gebracht.
Mijnheer de Voorzitter! Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit eigenlijk een eigenaardig soort interpellatie vind. Ik heb
het gevoel dat wij het eigenlijk erg met
elkaar eens zijn. Daarom kan ik de rest
van mijn verhaal beter laten vallen
omdat ik anders toch weer precies hetzelfde zou zeggen als mijn voorgangers. Het enige wat ik nog wil laten horen is een illustratie van datgene wat
mevrouw Haas heeft gezegd over het
eventuele illegaal binnenkomen en
over het nieuwe criterium van de
Staatssecretaris, dat misschien toch
stimuleert dat de mensen dan clandestien zouden binnenkomen; dat is toch
ook niet wat de Staatssecretaris wil?
Ik heb hier één van de vele brieven
van een advocaat die deze mensen
nogal eens bijstaat. Hij schrijft:
'Het gaat in deze zaak over de problematiek van de buitenlandse werknemers, die jarenlang bezig zijn passende huisvesting te verkrijgen voor
het gezin en die, wanneer dat uiteindelijk is gelukt, moeten ervaren dat ten
gevolge van het feit daten of meer kinderen ouder zijn geworden dan 21 jaar
niet aan alle gezinsleden een verblijfsvergunning kan worden verleend. Nu
zou men vanzelfsprekend een onderscheid moeten makenl
Het gaat hier steeds om mensen met
een zeer redelijke instelling.
'Er kan immers sprake zijn van traagheid van de kant van de buitenlandse
werknemer. Het kan ook zijn dat een
woning wordt toegewezen wanneer
de zoon of dochter al 22 of 23 jaar oud
is. In deze zaak is, zoals uit het herzieningsverzoek blijkt, tijdig met het zoeken van een woning begonnen. Deze
woning is aangeboden en geaccepteerd in mei 1979. De oudste zoon was
nog 20 jaar oud. Door allerlei problemen bij het verkrijgen van een paspoort kon hij Nederland pas binnenreizen in september 1979, 21 dagen
nadat hij 21 jaar oud was geworden.
De hereniging vond plaats 14 jaar nadat de vader van mijn cliënt uit Marokko naar Nederland was gegaan.'
De rest zal ik de Kamer besparen. Dit
is slechts één van de vele gevallen. Ik
kan mij niet voorstellen, gehoord de
discussie rond de Nota vreemdelingenbeleid en de tendens van datgene
wat de Staatssecretaris de vorige maal
heeft opgemerkt, dat dit soort gevallen
plotseling echt niet meer zou worden
toegelaten. Uit deze brief blijkt dat dit
inderdaad zo is. Ik heb de motie van
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mevrouw Beckers ondertekend om
hierover toch volstrekte duidelijkheid
te verkrijgen.

D
Staatssecretaris Haars: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb de indruk dat de geachte afgevaardigden zich niet realiseren dat er geen sprake is van een verandering van een reeds bestaand beleid. Ik heb zeer duidelijk gesteld dat
het gewone, partiële en verruimde gezinsherenigingsbeleid gehandhaafd
blijven. Dan is de opmerking van mevrouw Beckers dus ook niet juist dat
nu ineens zwaardere voorwaarden
zouden worden gesteld. Neen, ik heb
het beleid ten aanzien van de gezinshereniging versoepeld maar heb daarvoor criteria opgesteld.

Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Wel in het civiele recht, maar
juist niet in het publieke recht, mevrouw Wessel.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Ik
neem aan, dat deze grond daar nog
nooit zo duidelijk is aangevoerd, maar
ik zou niet weten waarom dit niet zou
kunnen.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VD): Neen, daar zijn verschillen in.

Staatssecretaris Haars: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb met mijn opmerking
duidelijk willen maken, dat er zoveel
fantasie bij het begrip 'ziekte' is. Ik vind
het best als men dit zo serieus neemt,
maar het gaat mij erom, duidelijk te
maken dat ook dit bijna niet is te vatten. Het gaat mij erom, dat het betreffende criterium een duidelijk criterium
Mevrouw Beckers- de Bruijn (PPR):
is. Wij kunnen op basis hiervan duideDie voorwaarden werden niet gehanlijk zeggen waar de grens ligt.
teerd in het kader van het gezinsherAls er bijzondere omstandigheden
enigingsbeleid.
zijn die een humanitaire beoordeling
Staatssecretaris Haars: Inderdaad. In
nodig maken, kan - z o a l s in het hele
het kader van het normale gezinshervreemdelingenbeleid - ook hierbij
enigingsbeleid bestaat ook een veel
worden gezegd, op grond van welke
grotere ruimte. Het gaat hierbij o m anomstandigheden niet kon worden voldere punten. Het gaat hierbij om de
daan aan deze criteria. Er is een grote
vraag wat ons nu eigenlijk verdeeld
jurisprudentie ten aanzien van de
houdt, wat in de motie staat en wat ik
vraag, wat moet worden verstaan onheb gezegd. Ik heb gezegd dat ik dit
der 'klemmende humanitaire redecriterium bepaald nodig heb, niet als een
nen'.
criterium, ondergeschikt aan en aangeIk heb er verschrikkeljk veel moeite
vuld door andere maar als één dat heel
mee, weer een nieuw woord in deze
duidelijk is. Mevrouw Beckers, en met
toch al uitermate ingewikkelde situatie
iets andere woorden ook mevrouw
in te voeren. Ik heb heel duidelijk geHaas en mevrouw Wessel, heeft zich afzegd: dit is het argument. Wil men angevraagd wat er dient te gebeuren wandere humanitaire gronden laten meeneer er sprake is van overmacht. Zij
wegen, dan zal men ze moeten aanheeft zelf erkend dat dit weer so'n losvoeren en bewijzen. Ik meen hiermee
vast woord is waarmee men helemaal
heel duidelijk te zijn.
niets kan beginnen. Bij het stellen van
Wanneer men komt met het geval
de vraag wat nu eigenlijk overmacht is,
dat het huis nog niet klaar is - z o a l s
krijg ik weer allerlei voorbeelden in de
ook in de vragen is gesteld - dan wijs
trant van: ik kan mij paspoort niet krijik daar tegenover op de feitelijke situagen, of: het huis was niet helemaal
tie. Bovendien: het gebeurt niet vaak
klaar, of: ik was ziek en mijn teen deed
zeer. Hiermee geef ik maar aan dat men dat er een huis is gekocht en dat het
honderd-en-één verhalen kan bedenken langzamerhand leeg is geraakt. Dat is
een uitzondering op een uitzondering
ter invulling van het begrip 'overmacht'. Vandaar dat ik duidelijk heb ge- Wanneer partiële gezinshereniging
plaatsvind, leert de ervaring mij dat
zegd: ik handhaaf mijn....
het de oudste kinderen zijn die het
eerst komen. Zij zijn bijna altijd minMevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
derjarig, want er zit slechts een grens
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb wel
van twee jaar tussen.
eens kritiek op de Staatssecretaris,
maar zij is een uitstekend juriste. Ik
Als de hemel naar beneden komt,
heb echter nog nooit een rechterlijke
hebben wij een blauwe muts op, zegt
uitspraak gezien die pijn aan een teen
men wel eens, maar zo is het ook hier
als overmacht beschouwde. In de juriswel een beetje. Ik kan niet iedere uitprudentie is sprake invulling van
zondering in een regel vastleggen. Dit
bepaalde juridische begrippen, maar
is een duidelijke richtlijn, voor dit soort
bij overmacht toch niet in de zin van
gevallen. Daarnaast blijft de algemene
van pijn aan je teen!
regel van humanitair beleid gehand-
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Haars
haafd. Dit is veel verstandiger en veel
duidelijker dan het begrip overmacht
hierbij invoeren, een begrip dat wij
voornamelijk in het civiele recht kennen.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Namens de Kamer dank
ik de Regering voor de verstrekte inlichtingen.
Ik stel voor, aanstaande dinsdag over
de motie te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 21.03 uur.
Lijst van ingekomen stukken, met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen
1°. twee Koninklijke boodschappen,
ten geleide van de wetsontwerpen:
Intrekking van de Wet van 26 mei
1970 tot regeling van het onderwijs
van rijkswege in de beeldende kunsten
- «de Wet op de Rijksakademie» - en
machtiging tot het oprichten van een
rechtspersoon welke ten doel heeft
nieuwe vormen van kunstbeoefening
te stimuleren (16 241);
Wegneming van een aantal ongelijkheden tussen man en vrouw in het
personen- en familierecht en in enige
andere wetten (16 247).
De Koninklijke boodschappen, met de
erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;
2°. vier brieven van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij zich in haar vergadering
van 17 juni 1980 heeft verenigd met de
haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van wet, gedrukt onder de nummers 15 516, 15 992, 16 152
en 16161.
De Voorzitter stelt voor, deze brieven
voor kennisgeving aan te nemen;
3°. de volgende brieven:
een, van de Minister van Binnenlandse Zaken, over decentralisatie
volkshuisvesting (15 800-XI, nr. 58);
een, van de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen, over ZWO-projectfinanciering Technische Wetenschappen (15 825, nr. 18).
Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;
4°. de volgende brieven e.a.:
een, van M. Andriessen-IJzermans,
over adoptie door buitenlandse aspirrant-apdoptiefouders van Ecuadoriaanse kinderen;
een, van H. Okullu e.a., over een eventueel olie-embargo jegens Zuid-Afrika;
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een, van mevrouw J . Lelyte
Amersfoort, over vliegoefeningen
met de F-16, gedurende de vakantieperiode;
een, van de secretaris van de Nederlandse Cacao en Cacao-produkten Vereniging, met het jaarverslag 1979;
een, van H. van den Berg te Haarlem, over het Verkeerscirculatieplan
1978-1982 Haarlem;
een, van M. de Bruin te Heerenveen,
over de werkgelegenheid in het onderwijs;
twee, van het college van bestuur
van de Universiteit van Amsterdam,
met betrekking tot het voorontwerp
van wet op het Wetenschappelijk Onderwijs 1981;
een, van de secretaris-generaal van
het Departement van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening, met het jaarverslag 1979 van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers;
een, van R. J. van den Berg te Den
Haag, over verwerking en opberging
van kernafval;
een aantal, over de achterstallige salarissen van ex-KNIL-militairen;
een, van het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking te Tilburg, over
de problemen in de KRL-industrie;
een, van I. Bosch-Ruyselaar te Loenen aan de Vecht, over abortus-provocatus;
een aantal, over een eventueel olieembargo jegens Zuid-Afrika;
een, van de directeur van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, met het rapport 'Cement en Werkgelegenheid in Nederland';
een, van de afdeling Public Relations
van de KLM, over het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie
gezonden aan de betrokken commissies;
5°. de volgende academische proefschriften:
van I. Rijken van Olst: 'Determinanten van de gemeentelijke herindelingen in Nederland na 1960';
van J. H. Pompe: 'De kleine middenstand in Nederland';
van G. Taal: 'Liberalen en Radicalen
in Nederland, 1872-1901';
van J. F. R. Philips: 'Gezondheidszorg in Limburg'.
Deze proefschriften zijn opgenomen in
de bibliotheek der Kamer.
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Noten

(Noot 1,blz. 5475)
De vragen van het lid Knol luiden:

1
Betekent de zinsnede: 'Tegen de
achtergrond van het bepaalde in artikel 30, derde lid, van de WSW acht ik
het evenwel noodzakelijk de WSW-lonen op overeenkomstige wijze te matigen als de lonen in het particuliere bedrijfsleven', zoals opgenomen in uw
circulaire nr. 61 943/II, gericht aan de
gemeentebesturen, dat u artikel 30,
derde lid, interpreteert als te zijn bedoeld regelen voor de WSW alleen te
toetsen aan het particuliere bedrijfsleven en niet ook aan de publieke sector?

7

5

Hebt u, alvorens u uw besluit nam,
overleg gepleegd met de daarvoor in
aanmerking komende vakorganisaties
en met eventuele andere organisaties
zoals bij voorbeeld de NOSW en, zo ja,
wat was daarvan het resultaat? Sternden de vakorganisaties in met uw
voornemen of hadden zij bezwaren en,
zo ja, waaruit bestonden die bezwaren
en waarom hebt u hun verlangens niet
gehonoreerd?

Acht u het juist een in het verleden
in het kader van de gezinshereniging
niet gehanteerde beperkende voorwaarde nu van toepassing te verklaren
op mensen die in het verleden verzocht hebben o m toelating in het kader
van gezinshereniging en alleen op deze voorwaarde nu kunnen worden afgewezen?

8
Bent u bereid, u nader te beraden
over uw op 27 mei j l . genomen besluit
nr. 61 943/lla betreffende de lonen van
werknemers in de zin van WSW en artikel II van genoemd besluit in te trekken?

2
Zo ja, aan welke sectoren uit het particuliere bedrijfsleven hebt u dan met
betrekking tot artikel II van uw besluit,
d.d. 27 mei 1980, de arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening getoetst
en welke argumenten voortvloeiende
uit die toetsing, noopten u, uw besluit
te nemen zoals u het nam?
3
Indien u vraag 1 ontkennend beantwoordt, waaruit blijkt dan dat de arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening op de betreffende punten ook
aan de rechtspositie van het overheidspersoneel zijn getoetst?

(Noot 2, blz. 5479)
De vragen van het lid Beckers-de
Bruijn luiden:

6
Realiseert u zich dat in het geval
van het geleidelijk beschikbaar komen
van passende huisvesting, alle huisgenoten van een (toevallig) meerderjarig
kind, dat overigens aan de voorwaarden voor toelating voldoet, hun komst
naar Nederland zullen moeten uitstellen tot de woning in zijn geheel beschikbaar is? Acht u dit juist gezien het
feit dat het in gedeelten overkomen
van het gezin van een buitenlandse
werknemer anders geen bezwaren ondervindt?
7

1
Waarom wettigt het loutere feit dat
een meerderjarig kind van een buitenlandse werknemer tegelijk met de rest
van het gezin ons land binnenkomt
mede de conclusie dat dit kind feitelijk
tot het gezin van de buitenlandse
werknemer behoort?
2

Bent u bereid voorwaarde e te
schrappen ofte herformuleren?
Toelichting
Ziea. de brief van de Staatssecretaris van Justitie van 3 juni 1980 over
de uitvoering van motie 15 649, nr.
30;
b. de (mondelinge) beantwoording
van de vragen van het lid Beckers-de
Bruijn op 12 juni 1980.

Hoe verhoudt de hoogte van de bij
de WSW toegekende periodieken zich
tot in de particuliere sector en de overheidssector toegekende periodieken?

Deelt u de mening dat het loutere
feit dat een meerderjarig kind niet tegelijk met de rest van het gezin ons
land binnenkomt, niet de conclusie
van het tegendeel wettigt, zeker niet
als overmacht aantoonbaar is?

5

3

Welk percentage van de totale loonsom van 1979 kan worden toegekend
aan de totale som van de periodieke
verhogingen in 1979, zoals die respectievelijk bij de overheid, de particuliere
sector en de sociale werkvoorziening
zijn toegekend?

Zo ja, acht u het dan rechtvaardig
o m het tegelijk binnenkomen, dat
hoogstens een aanwijzing kan zijn bij
de beoordeling of aan voorwaarde a is
voldaan, tot zelfstandige en mogelijk
beslissende voorwaarde te verklaren?

Kan de Staatssecretaris mededelen,
waarom het toegezegde' schema van
de in 1981 naar Limburg in het kader
van spreiding rijksdiensten, te spreiden arbeidsplaatsen nog steeds op
zich laat wachten?

4

2

4

6
Heeft het feit, dat de lonen bij de sociale werkvoorziening niet getroffen
zijn door de extra kortingen zoals die
voor de ambtenaren gelden, tot uw besluitvorming, zoals neergelegd in artikel II van uw eerder genoemd besluit,
bijgedragen en, zo ja, op grond van
welke motivering?
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Realiseert u zich dat het opvoeren
van het tegelijk ons land binnenkomen
als zelfstandige voorwaarde, aan
meerderjarige personen die niet feitelijktot het gezin van de buitenlandse
werknemer behoren een extra handvat
geeft om een onjuiste voorstelling van
zaken te geven?

Noten

Noot 3 (zie blz. 5485)
De vragen van de leden Spieker en
Wöltgens luiden:

1

Is het de bedoeling, dit schema in te
passen in het totale kader van de te
spreiden arbeidsplaatsen in 1981?
3
Wanneer denkt de Staatssecretaris
dit schema aan de Kamer te kunnen
presenteren?
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