
                                   

Toespraak van de heer Engels, voorzitter van de Commissie voorbereiding plenaire 

behandeling wetsvoorstellen regentschap en ouderlijk gezag minderjarige Koning,  

tijdens de Verenigde Vergadering van 3 december 2013 

 

Mevrouw de Voorzitter!   

Op 28 oktober 2013 heeft u als Voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal 

een commissie ingesteld belast met de schriftelijke voorbereiding van de plenaire behandeling 

van een drietal wetsvoorstellen. De drie wetsvoorstellen zien op de benoeming van een regent 

en de uitoefening van  het ouderlijk gezag voor het onverhoopte geval dat Nederland een 

minderjarige Koning zou krijgen.  

Deze commissie met leden en plaatsvervangende leden uit Eerste en Tweede Kamer  - waarvan 

ik de buitengewone eer heb voorzitter te mogen zijn - heeft haar werkzaamheden voortvarend 

ter hand genomen en de drie aan haar toevertrouwde wetsvoorstellen onderzocht. Door de 

fracties zijn in twee schriftelijke vragenrondes vragen gesteld die onder andere zien op de 

samenhang van genoemde wetsvoorstellen met bestaande Nederlandse wet- en regelgeving, de 

relatie tot de Nederlandse Grondwet en het internationale recht. Deze vragen doen niet af aan 

het feit dat de fracties vertegenwoordigd in de commissie het uitgangspunt van de drie 

wetsvoorstellen ondersteunen. 

Het verheugt de commissie dat zij reeds op dinsdag 26 november eindverslag bij de drie 

wetsvoorstellen heeft kunnen vaststellen, zodat wij heden in Verenigde Vergadering bijeen 

kunnen zijn. Zij wil in dit verband ook haar dank uitspreken aan de verantwoordelijke 

bewindslieden en hun ambtelijke ondersteuning voor de zorgvuldige en snelle beantwoording 

van de in de verslagen gestelde vragen. In haar aanpak voelde de commissie zich voorts 

bijzonder gesterkt door de voortvarende wijze waarop de Staten van Aruba, Curaçao en Sint 

Maarten hun instemmende verslagen ten aanzien van het voorstel van rijkswet op grond van het 

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden hebben uitgebracht.  

Mevrouw de Voorzitter!  

Tot slot wil ik namens de commissie de wens uitspreken dat de in deze Verenigde Vergadering 

aanhangige wetsvoorstellen, wanneer zij eenmaal kracht van wet hebben gekregen, buiten 

toepassing mogen blijven. De leden van de commissie wensen Zijne Majesteit de Koning en Hare 

Majesteit de Koningin en hun dochters veel geluk en gezondheid toe en zijn ervan overtuigd dat 

de leden der Verenigde Vergadering zich van harte bij deze wens aansluiten. 


