
De Kwaadsteniet

den tot herziening van het Reglement

van Orde benoemd. Deze leverde een

ontwerp in de Verenigde Vergadering

van 18 jul i , waarin besloten werd tot

behandeling in de eerstvolgende Ver-

enigde Vergadering. Die was op 11

september. Dit ontwerp werd na enige

discussie zonder hoofdelijke stenv

ming aangenomen.

Wat deze eeuw betreft het volgende.

Op 23 september 1976 vroeg ik, in een

brief aan de Voorzitter van de Verenig-

de Vergadering der Staten-Generaal,

het Reglement van Orde aan een na-

dere beschouwing te doen onderwer-

pen.

Dit kort samengevat, onder andere

naar aanleiding van de bij mij gerezen

vraag of voor Verenigde Vergade-

ringen, tot bij voorbeeld sluiting van

de zitting der Staten-Generaal, op ba-

sis van de Grondwet en van het Regie-

ment van Orde, niet een quorum ver-

eist is, althans voor de hand ligt. Vele

malen was er immers bij zulke gele-

genheden geen sprake van een quo-

rum. De gedachte was bij velen dat dit

in die gevallen ook niet behoefde.

Van de daarop gevolgde bredere

briefwisseling, is door de Voorzitter

van de Verenigde Vergadering mede-

deling gedaan in de Verenigde Verga-

dering tot sluiting der zitting op dins-

dag 7 juni 1977. Bij die briefwisseling

behoorde onder andere een brief van

de griffier van de Tweede Kamer aan

die van de Eerste Kamer en een brief

van de toenmalige minister van Bin-

nenlandse Zaken, tot en met vandaag

gelukkig onze collega - mijn vriend en:

leermeester, overigens niet altijd na-

gevolgd tevens - W.F. de Gaay Fort-

man.

Van dit alles kan men uitvoeriger el-

ders kennis nemen. Deze zaak is, wei-

nig gekend wellicht, overigens dus ge-

heel openbaar, evenals mijn brief dd.

28 juni 1977 aan de Voorzitter van de

Verenigde Vergadering, waarin onder-

streept werd, dat overigens essentieel

is, dat er op korte termijn een herzie-

ning van het Reglement van Orde

komt, omdat een parlement, dat zich-

zelf respecteert, wel over een Regie-

ment van Orde moet beschikken, dat

bij de ti jd is.

Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn nu

vier jaar verder. Geconstateerd mag

overigens worden, dat inmiddels een

algehele Grondwetsherziening gaande

was, waarbij onder andere de formali-

teit van de opening en van de sluiting

van de zitting zou worden afgeschaft.

Over dat facet van de Verenigde Ver-

gadering - niet over het voorzitter-

schap dier vergadering - bestaat bre-

de overeenstemming. Dat zal ook een

betrekkelijke doorwerking hebben in

het Reglement van Orde van deze, on-

ze Verenigde Vergadering.

Maar na die Grondwetsherziening in

tweede lezing dient dan ook binnen de

kortst mogelijke termijn het Reglement

van Orde van de Verenigde Vergade-

ring algeheel te worden herzien.

Daarom doe ik ter zake twee in el-

kaars verlengde liggende concrete

voorstellen. Het eerste is, dat deze Ver-

enigde Vergadering vandaag ook,

eventueel stilzwijgend, instemt met de

instelling van een commissie tot alge-

hele herziening van het Reglement van

orde van de Verenigde Vergadering.

Op grond daarvan ken dan de Voorzit-

ter van de Verenigde Vergadering het

geëigende doen om binnen enkele we-

ken zulk een commissie, bestaande uit

leden van de nieuwe Verenigde Verga-

dering, in te stellen. Het tweede daar-

bij behorende voorstel is, dat de Voor-

zitter van de Verenigde Vergadering

het daarheen leidt, dat zo spoedig als

maar enigszins mogelijk is, een Ver-

enigde Vergadering bijeenkomt om

het voorbereide algeheel herziene

Reglement van Orde te behandelen en

vastte stellen.

Intussen stel ik vast, dat wij ons ge-

lukkig prijzen, dat wi j - door goede

zorgen, via een van een toelichting

voorzien ontwerp van februari j l . ,

waarop nog enkele wijzigingen zijn

aangebracht - met het vandaag te ne-

men besluit tot doorvoering van een

voorlopige herziening een ogenblik

globaal uit de brand te zijn, hoewel

niemand deze nooduitgang fraai zal en

mag noemen. Een praktische oplos-

sing is het een noodzakelijk in verband

met de vanmiddag te behandelen

twee wetsontwerpen.

Een grondig herzien en geheel bij-

de-tijds Reglement van Orde in de he-

dendaagse Nederlandse taal dient er

derhalve te komen binnen de tijd van

een half a - desnoods - één jaar.

Ten slotte, vandaag, met deze agen-

da in deze Verenigde Vergadering, die

zo dadelijk tevens dient tot sluiting der

zitting 1980-1981, moest er in ieder

geval een quorum zijn 76 of 113? Het

quorum is er in ieder geval, gelukkig.

Dat is zeer fraai!

De Voorzitter: Mede namens de heer

Dolman spreek ik onze erkentelijkheid

uit tegenover de heer De Kwaadste-

niet. Dank zij hem zal de vaststelling

van dit nieuwe Reglement van Orde,

toch een niet onbelangrijke zaak, niet

geheel als hamerstuk passeren.

Overigens meen ik, dat uit datgene

wat ik - toen ik dit onderwerp aan de

orde stelde - al zei, moge blijken, dat

verwacht mag worden, dat geheel

overeenkomstig het door de heer De

Kwaadsteniet geuite verlangen zal

worden geprocedeerd. Er is nog niet

gebleken dat bij de Verenigde Verga-

dering bezwaren bestaan tegen mijn

voornemens ter zake.

De beraadslaging wordt gesloten.

De tekst van het herziene Reglement

van Orde voor de Verenigde Vergade-

ring der Staten-Generaal wordt zonder

stemming vastgesteld.

De Voorzitter: De tekst van dit Regie-
ment zal, met toelichting, in de Hande-
lingen worden opgenomen.

[Deze tekst is opgenomen aan het eind

van deze editie.]
1

De Voorzitter: Ik stel voor, de ontwer-

pen van (rijks-)wet 1 (R1) en 2 geza-

menli jkte behandelen.

Daartoe wordt besloten.

Mitsdien is aan de orde de behande-

ling van de ontwerpen van (rijks-)wet:

Benoeming van een Regent voor het

geval van erfopvolging door de troon-

opvolger die niet de leeftijd heeft be-

reikt waarop hij ingevolge de Grond-

wet kan aanvangen het Koninklijk ge-

zag uit te oefenen (1, R1);

Benoeming van een voogd en rege-

ling van de voogdij over de minderjari-

ge Koning (2).

De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer W. F. de Gaay Fortman (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! De gemeen-
schappelijke commissie van de Ver-
enigde Vergadering, ingesteld ter
voorbereiding van de openbare be-
handeling van deze beide wetsontwer-
pen, heeft daartoe slechts werkzaanv
heden van beperkte en eenvoudige
aard behoeven te verrichten. Op haar
ijver heeft dat overigens geen invloed
gehad.

Op enkele vragen, gesteld in de
eindverslagen, is een bevredigend ant-
woord ontvangen. De Staten van de
Nederlandse Antillen hebben in hun
verslag over het ontwerp van Rijkswet,
betrekking hebbende op het regent-
schap, eveneens geen bedenkingen
geopperd.

Geconstateerd kan derhalve wor-
den, dat in de Staten-Generaal alge-
mene instemming bestaat met de aan-
wijzing van Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Claus tot regent van het Konink-
rijk en van Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Margriet tot regentes van het
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Koninkrijk, indien zich de in het ont-

werp van Rijkswet aangegeven om-

standigheden zouden voordoen. Die

instemming strekt zich evenzeer uit tot

het ontwerp van wet tot benoeming

van een voogd en tot regeling van de

voogdij over de minderjarige Koning.

Als voorzitter van de commissie van

voorbereiding acht ik het een voor-

recht deze algemene instemming te

kunnen constateren.

Meestal dienen wetten om in actuele

situaties staatkundige of maatschap-

pelijke maatregelen tot stand te bren-

gen ter bestrijding van misstanden of

ter bevordering van, naar men meent

te mogen hopen, goede ontwikkelin-

gen. Daarnaast zijn er wetten, die al-

leen worden uitgevaardigd met het

oog op gebeurtenissen, die zich in de

toekomst kunnen voordoen en die dan

een onmiddelli jke voorziening verei-

sen.

Tot de laatste categorie behoren de

in deze wetsontwerpen vervatte wette-

lijke maatregelen. De commissie van

voorbereiding hoopt vurig, dat deze

beide wetten buiten toepassing zullen

kunnen blijven. Zij houdt zich over-

tuigd, dat de Verenigde Vergadering

dit gevoelen deelt.

D
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-

ter! Gaarne wil de Regering erkente-

lijkheid uitspreken voor de instem-

ming met beide wetsontwerpen, die

zoeven door de geachte afgevaardigde

de heer De Gaay Fortman sr. is ver-

tolkt.

Tevens stel ik het op prijs ook dezer-

zijds de hoop uit te spreken dat deze

wetsontwerpen geen toepassing zul-

len behoeven te vinden.

De beraadslaging wordt gesloten.

De ontwerpen van (rijks-)wet worden
zonder stemming aangenomen.

De Voorzitter: De fracties van de PSP
van beide Kamers wordt aantekening
verleend, dat zij geacht wensen te wor-
den tegen beide wetsontwerpen te
hebben gestemd.

De vergadering wordt enige ogenblik-
ken geschorst.

De Voorzitter: Ik heropen de vergade-
ring.

Ik deel mede, dat is ingekomen een
afschrift van het Koninklijk besluit van
3 april 1981, nr. 129.

Ik verzoek de Griffier de artikelen
van dit besluit, voor zover deze betrek-
king hebben op de ontbinding van bei-
de Kamers der Staten-Generaal en de
sluiting van de tegenwoordige zitting
der Staten-Generaal, voor te lezen.

De Griffier:

Artikel 1 

De Eerste Kamer en de Tweede Ka-

mer der Staten-Generaal worden ont-

bonden met ingang van woensdag

10 juni 1981.

Artikel 2 
Onze Minister van Binnenlandse Za-

ken wordt gemachtigd van Onzentwe-

ge de tegenwoordige zitting der Sta-

ten-Generaal te sluiten in een verenig-

de vergadering der beide Kamers op

dinsdag 9 juni 1981 des namiddags

om 17.00 uur.

De Voorzitter: Tot leden van de Com-

missie, welke de Minister van Binnen-

landse Zaken in- en uitgeleide zal

doen, zijn door mij benoemd de heren

Versloot (voorzitter) en Blaauw.

Ik verzoek de Commissie haartaak aan

te vangen.

Wij wachten de komst van de Minister

van Binnenlandse Zaken af.

De Ministervan Binnenlandse Zaken!

De heer Wiegel, Ministervan Binnen-

landse Zaken, treedt, voorafgegaan

door de Commissie, de zaal binnen,

plaatst zich achter de voor hem be-

stemde tafel en houdt de volgende re-

de.

D
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Hare Majesteit de Koningin heeft
mij gemachtigd, de huidige zitting van
de Staten-Generaal in haar naam te
sluiten.

De tendens, dat het gemeen overleg
tussen Staten-Generaal en de Rege-
ring steeds sterker in de publieke be-
langstelling komt te staan, heeft zich in
de afgelopen jaren, waarin het huidige
kabinet aan het bewind is geweest,
voortgezet. De verheugend grote op-
komst bij de laatst gehouden verkie-
zingen voor de Tweede Kamer is daar-
van een duidelijk teken. Onze demo-
cratie is sterk; dat is gebleken.

Vanwege de herziening onzer
Grondwet, welke ook bij de verkiezin-
gen van 26 mei j l . aan de orde was, zul-
len zowel een nieuw gekozen Tweede
als Eerste Kamer aantreden. Deze zul-
len de voorstellen tot vernieuwing van
de Grondwet in tweede lezing te be-
handelen krijgen: een nagenoeg alge-
hele en zo belangrijke grondwetsher-
ziening. Na behandeling in tweede le-
zing zal, wanneer de Staten-Generaal
zich met de voorstellen kunnen vereni-
gen, in veel gevallen nadere wetge-
ving moeten worden geïnitieerd en tot
stand moeten worden gebracht. Veel
wetgevende arbeid zullen Regering en

Staten-Generaal in de komende jaren

hebben te verrichten.

Met reden kan worden gesteld, dat

de achterliggende periode hoge eisen

heeft gesteld aan uw toewijding en

werkkracht. Voor een aantal uwer zal

de sluiting van deze zitting tevens het

eind betekenen van hun parlementaire

loopbaan, 's Lands erkentelijkheid ver-

gezelt hen.

Leden der Staten-Generaal, de Ko-

ningin heeft mij verzocht, u dank te

zeggen voor de ijver en de toewijding,

in de thans af te sluiten periode bij de

behartiging van 's lands belangen ge-

toond.

In naam van Hare Majesteit de Konin-

gin verklaar ik deze zitting van de Sta-

ten-Generaal te zijn gesloten.

De Voorzitter: Ik dank de Minister van

Binnenlandse Zaken voor het vanwege

de Koningin sluiten van de zitting.

(De Commissie doet de Minister uitge-

leide).

Wij wachten de terugkeer van de Com-

missie van in- en uitgeleide af.

(De Commissie keert terug).

De heer Versloot: Mijnheer de Voorzit-

ter! De demissionaire Minister van

Binnenlandse Zaken heeft de verga-

derzaal van dit ontbonden Parlement

verlaten.

De Voorzitter: Ik dank de Commissie

voor het verrichten van haar taak en

ontsla haar van alle verdere verplich-

tingen.

Ik stel voor, de notulen van deze verga-

dering goed te keuren.

Daartoe wordt besloten.

De Verenigde Vergadering is gesloten.
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