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VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ALGEMENE
ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN1

Vastgesteld 10 september 1991

De leden van de fractie van het CDA hadden behoefte aan het stellen
van enkele vragen. Zowel in artikel 1 als in artikel 2 van het voorstel is
sprake van de «volkeren van het Koninkrijk». Op bladzijde 2 van de
memorie van toelichting wordt dat als volgt uitgelegd: «De bevolkingen
van de drie landen: Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba».
Indien hier bedoeld werd te zeggen dat de bevolking van een land steeds
een volk is, hadden deze leden hiertegen bezwaar. In de eerste plaats
zou deze redenering ertoe leiden dat zodra er sprake is van een nieuw
land er ook een nieuw volk zou zijn.

In de tweede plaats wilden deze leden erop wijzen dat de bevolking
van een land meerdere volkeren kan omvatten.

De eed van de Koning in artikel 1 houdt o.a. in dat hij de vrijheid en de
rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen. Deze
leden vroegen of dit in gelijke mate geldt voor Nederlanders binnen en
buiten de grenzen van het Koninkrijk. Op bladzijde 2 van de memorie van
toelichting troffen deze leden de volgende woorden aan: «Het Statuut,
de hoogste constitutionele regeling van het Koninkrijk». Mede gezien het
gestelde op bladzijde 3 van de memorie van toelichting regel 6 vroegen
de leden of het niet juister zou zijn te spreken van het Statuut voor het
Koninkrijk.

Indien tijdig antwoord zal zijn ontvangen achtten de leden van de
commissie met het verschijnen van dit verslag het voorstel voldoende
voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Postma

1 Samenstelling: Fleers (CDA), Postma
(CDA), (voorzitter), Steenkamp (CDA), mw.
J. H. B. van der Meer (PvdA), Van Ooijen
(PvdA), Vis (066), mw Vrisekoop (D66),
Van Boven (VVD), Heijne Makkreel (VVD),
De Boer (Groen Links), Holdijk (SGP),
Schuurman (RPF), Veling (GPV)

De griffier voor dit verslag,
Van der Putten
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