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Met de beantwoord ing van de onderstaande nadere vragen en opmerkin-
gen, afkomst ig uit drie fracties, zal naar de mening van de bijzondere com-
missie voor de grondwetsherz iening1 de plenaire afhandel ing van dit wets-
ontwerp vo ldoende zijn voorbere id. 

1 Samenstelling: Bakker (CPN), Abma (SGP), 
Van Thijn (PvdA), voorzitter, Geurtsen (VVD), 
Veerman (CDA), Rietkerk (VVD), Roethof 
(PvdA), Haas-Berger (PvdA), Kappeyne van de 
Coppello (VVD), ondervoorzitter, Stoffelen 
(PvdA), Van der Sanden (CDA), Kosto (PvdA), 
Salomons (PvdA), Aarts (CDA), Waltmans 
(PPR), Patijn (PvdA), De Vries (PvdA), De 
Kwaadsteniet (CDA), Van den Broek (CDA), Fa-
ber (CDA), Brinkhorst (D'66), Nijpels (VVD) en 
Van der Burg (CDA). 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wi lden van de Regering vernemen 
wat zij precies verstaat onder een «lichtvaardige vervolg ing». Moet uit het 
feit dat de Regering als eerste argument vóór het handhaven van het fo rum 
pr iv i legiatum aanvoert het tegengaan van l ichtvaardige vervolg ing van poli-
t ieke ambtsdragers geconcludeerd worden dat niet-poli t ieke ambtsdragers 
die langs «normale» weg vervolgd worden niet vo ldoende beschermd zijn 
tegen l ichtvaardige vervolging? 

Verder vroegen de aan het woo rd zijnde leden zich af of het niet mogel i jk 
is o m , na afschaffing van het f o rum pr iv i legiatum via een wettel i jke regeling 
bij berechting van polit ieke ambtsdragers na een ambtsmisdr i j f de mogeli jk-
heid van instructie van de Minister van Justit ie aan de Officier van Justit ie 
u i t t e sluiten. 

Al met al bleven de leden van de P.v.d.A. fractie van mening dat ook voor 
polit ieke ambtsdragers de normale procedure gevolgd dient te worden. De 
in het voor lop ig verslag aangevoerde argumenten achtten zij niet voldoende 
door de Regering weer legd. 

De leden van de C.D.A.-fractie konden er mee ins temmen, dat de bijzon-
dere procedure alleen zal gelden voor de ambtsmisdr i jven van polit ieke 
funct ionar issen, nameli jk Ministers, Staatssecretarissen en leden van de 
Staten-Generaal. Met de Regering achtten zij het gewenst het fo rum privi le-
g ia tum voor leden van de Raad van State en voor Commissarissen van de 
Koningin ook uit de gewone wetgev ing te verwi jderen. 

De leden van de fractie van D'66 wi lden de indruk wegnemen dat zij de 
over tu ig ing hadden dat art. 6 van het Europees Verdrag «verplicht» tot een 
recht op hoger beroep. Zij achtten dit echter wel de meest gewenste interpre-
tatie. De door de Regering aangevoerde argumenten ten aanzien van de po-
sitie van een P. G. van een der Hoven zijn inderdaad van belang. 
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Overigens vroegen deze leden zich af, mede naar aanleiding van de kwes-
tie wie opdracht moet geven tot hoger beroep, of niet bij enkele voorbeelden 
in ons omr ingende landen aansluit ing kan worden gezocht. Zouden de be-
windsl ieden hier nader op in wi l len gaan? 

De voorzitter van de commiss ie , 
Van Thijn 

De griff ier van de commiss ie , 
De Beaufort 
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