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Bepalingen inzake de beëdiging en inhuldiging
van de Koning (Wet beëdiging en inhuldiging
van de Koning)

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Ontvangen 13januari 1992
De leden van de fractie van het CDA merkten op dat zowel in artikel 1
als in artikel 2 van het voorstel sprake is van de «volkeren van het
Koninkrijk». Naar aanleiding van het terzake gestelde in de memorie van
toelichting vroegen deze leden of hier bedoeld werd te zeggen dat de
bevolking van een land steeds een volk is. Deze leden wezen er in dit
verband op dat een bevolking van een land meerdere volken kan
omvatten.
Het woord «volk» is hier gebruikt in de eerste betekenis die aan dit
woord in Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (elfde,
herziene druk) wordt gegeven, n.l. de gezamenlijke bewoners van een
staat, in betrekking tot hun soeverein. Onder «volkeren van het
Koninkrijk» wordt derhalve hier verstaan de bevolkingen van de landen
die tezamen het Koninkrijk der Nederlanden vormen. Daarnaast kan het
woord «volk» ook in andere betekenissen worden gebruikt, b.v. in de zin
waarop de leden van de CDA-fractie doelden.
Voorts vroegen deze leden of de eed van de Koning dat hij o.a. «de
vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal
beschermen» in gelijke mate geldt voor Nederlanders binnen en buiten
de grenzen van het Koninkrijk. Ik merk op dat de bedoelde eed van de
Koning zich in gelijke mate richt op Nederlanders die zich binnen en
Nederlanders die zich buiten de grenzen van het Koninkrijk bevinden. Het
voorgestelde eedsformulier maakt terzake geen onderscheid.
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Tenslotte maakten deze leden een opmerking over de op blz. 2 van de
memorie van toelichting voorkomende zinsnede «Het Statuut, de
hoogste constitutionele regeling van het Koninkrijk». Ik meen dat
bedoelde zinsnede correct is. Het, voluit geschreven, Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden is de hoogste constitutionele regeling van het
Koninkrijk.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
R. F. M. Lubbers
De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
De Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, a.i.
W. Kok
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