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EINDVERSLAG 
Vastgesteld 5 augustus 1980 

De bijzondere Commissie voor de grondwetsherziening1 ontv ing de navol-
gende vragen en opmerk ingen ter nadere beantwoording door de Regering. 

Algemeen; verheffing in de adeldom 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren ook na de memor ie van antwoord 
niet overtuigd van de juistheid van het voorstel met betrekking tot de verle-
ning van adeldom. Zij erkenden overigens, dat hun suggestie o m in de 
Grondwet te bepalen dat adeldom uitsluitend wordt ver leend aan (toekonv 
stige) leden van het Koninkli jk Huis uiteraard bezwaarlijk zou kunnen wor-
den gevolgd, indien de mogel i jkheid open zou moeten bli jven dat ook aan 
andere Nederlanders dan leden van het Koninklijk Huis adeldom word t ver-
leend. Maar, zoals zij in het voor lop ig verslag al tot uitdrukking brachten, zij 
hadden juist bezwaar tegen de huidige situatie waar in behalve leden van het 
Koninkli jk Huis ook andere Nederlanders voor verlening van adeldom in 
aanmerking komen, zij het via de weg van inl i jv ing en erkenning. Aanvaar-
ding van het voorstel van de Regering zou inhouden dat de aan het woord 
zijnde leden het huidige adelsbeleid onderschreven, hetgeen juist niet het 
geval was. Volgens het voorstel van de Regering zou het parlement geen en-
kele invloed kunnen uitoefenen op het adelsbeleid. 

Anders dan de Regering achtten de leden van de C.D.A.-fractie een wette-
lijke regeling van de adeldom noodzakelijk. Deze regeling zou naar hun oor-
deel nauwkeurig moeten omschr i jven in welke gevallen erkenning, verhef-
f ing en inl i jv ing in de Nederlandse adel in de toekomst nog zullen kunnen 
plaatsvinden. Daartoe achtten zij de door de Regering vastgestelde regeling 
- een grondwettel i jke basis voor verlening van adeldom bij Koninkli jk be-
s l u i t - t e summier . 

Overigens konden zij instemmen met het standpunt van de Regering dat 
verheff ing in de Nederlandse adel nog slechts kan plaatsvinden bij ( toekom-
stige) leden van het Koninkli jk Huis. 

Met belangstell ing hadden de leden van de C.D.A.-fractie kennis genomen 
van het achterl iggende motief bij het kabinetsbesluit van 21 november 1953, 
dat bepaald genomen moet zijn naar aanleiding van een concreet verzoek 
om verheff ing op basis van het tevoren geldende cr i ter ium voor verheff ing. 
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Dat criterium was in 1939 voor het laatst toegepast bij een uit Haarlem af-
komstig regentengeslacht, terwijl in 1903 voor het laatst een verheffing in de 
Nederlandse adel op grond van persoonlijke verdienste heeft plaatsgevon-
den. Zij konden zich ermee verenigen dat dit criterium in 1953 door de Rege-
ring is verlaten. Blijkbaar is daarmee door de Regering toen elke verheffing 
in de Nederlandse adel, buiten (toekomstige) leden van het Koninklijk Huis, 
afgesloten. 

Uit de memorie van antwoord hadden de leden van de C.D.A.-fractie be-
grepen dat de eventuele kleinkinderen van H.K.H. Prinses Margriet niet zul-
len behoren tot de Nederlandse adel en als Nederlands staatsburger de 
naam Van Vollenhoven zullen gaan dragen. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met teleurstelling van de memorie 
van antwoord kennis genomen. De Regering was, zo stelden deze leden, 
nauwelijks ingegaan op de twijfels van deze leden ten aanzien van de nood-
zaak van het handhaven, zij het in gewijzigde vorm, van de grondwetsartike-
len over adeldom en ridderorden. Vooral ten aanzien van de grondwetsbe-
paling over de adeldom vroegen deze leden zich af wat het nut en de beteke-
nis ervan is. 

Hun bezwaren vloeiden overigens niet voort uit bezwaren tegen het insti-
tuutvan adeldom als zodanig. Veeleer putten deze leden hun argumenten 
uit het streven dat aan de algehele herziening ten grondslag ligt, naar een 
beknopte en eenvoudige Grondwet. Een bepaling over adeldom past niet in 
deze opzet, te meer daar de Regering zelf aangeeft dat inlijving, erkenning 
en verlening van adeldom maar zelden voorkomen. 

Verder hielden de leden van de V.V.D.-fractie vast aan de opvatting dat het 
ongewenst is dat een kabinetsbesluit de basis vormt voor het beleid ten aan-
zien van adeldom. Zij zouden het op prijs stellen als de Regering het volledi-
ge kabinetsbesluit van 21 november 1953 als bijlage bij de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag zou voegen. 

De leden van de fractie van D'66 bleven van mening verschillen met de Mi-
nisters over de wenselijkheid van artikel 5.2.12. Wel waren zij het ermee 
eens dat voor de schaarse gevallen waarin het verlenen van adel gewenst is, 
een wettelijke basis vereist is. Zouden de Ministers nader kunnen toelichten 
waarom de uitwerking van bovenstaande gedachte nu juist dient plaats te 
vinden in een grondwetsartikel? Is het niet veel passender in deze tijd een 
dergelijke gedachte in een wet uit te werken? Nu dit alléén zal gelden voor 
leden van het Koninklijk Huis behoeft dit geen moeilijke opgave te zijn. 

Erkenning van adeldom 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met instemming ervan kennis ge-
nomen dat erkenning in de toekomst nog zal blijven plaatsvinden voor leden 
van een geslacht waarvan andere takken al tot de Nederlandse adel behoor-
den of behoord hebben. Dit laatste betreft dan de uitgestorven adellijke tak-
ken van Nederlandse geslachten. 

Inlijving bij de Nederlandse adel 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met enige verwondering vastge-
steld, dat de Regering aanmerking maakt op hun formulering «inlijving van 
vreemdelingen». Zoals zij in het voorlopig verslag zelf tot uitdrukking had-
den gebracht waren deze leden zich ervan bewust, dat slechts van inlijving 
bij de Nederlandse adel sprake kan zijn ingeval iemand tot Nederlander ge-
naturaliseerd is. Zij hadden slechts willen wijzen op de merkwaardigheid, 
dat in geval van inlijving bij de Nederlandse adel een tot Nederlander gena-
turaliseerdezich erop beroept van niet-Nederlandse afkomst te zijn. 

Met nog meer verwondering hadden de P.v.d.A.-leden kennis genomen 
van het antwoord van de Regering op hun vraag of bij inlijving van vreemde 
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adel een zekere reciprociteit in acht word t genomen. Hun verbazing gold in 
het bijzonder de mededel ing dat «adellijke personen, afkomst ig uit een land 
dat een geheel ander stelsel van adelsrecht dan het onze kent, niet voor inl i j-
v ing in de Nederlandse adel in aanmerking zullen komen», terwi j l tevens 
werd vastgesteld «dat het kan voorkomen, dat iemand van Russische af-
komst in de Nederlandse adel word t ingel i j fd». Immers, Rusland kent sedert 
het begin van deze eeuw geen adel meer, omdat deze is afgeschaft. De aan 
het woord zijnde leden brachten hierbij in her inner ing, dat nog in 1978 een 
aantal tot Nederlander genatural iseerde afstammel ingen van voormal ige 
Russische grootgrondbezi t ters bij de Nederlandse adel werd ingel i j fd. Dit is 
een grond te meer om het bestaande adelsbeleid niet bevredigend te ach-
ten. 

Ishet overigens waar dat t i tels van Indonesische adel tot 1949 in alle off i -
ciële papieren werden vermeld , terwi j l dit sindsdien op grond van een Ko-
ninkli jk besluit uit 1822 achterwege moet bli jven? 

De leden van de C.D.A.-fractie achtten het bepaald onjuist dat inl i jv ing in 
de Nederlandse adel plaatsgevonden heeft van geslachten afkomstig uit lan-
den, waar de adel zelf reeds lang is afgeschaft. 

Overigens hadden de leden van genoemde fractie nota genomen van het 
feit dat de inl i jv ing niet onmiddel l i jk na de naturalisatie tot Nederlands 
staatsburger behoeft te worden verzocht. Van enige verjar ing is op dit punt 
geen sprake, zoals bli jkt uit de inl i jv ing van Von Hertzberg (1980). 

De Hoge Raad van Adel 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden begrip ervoor dat vanwege de be-
scherming van de persoonli jke levenssfeer niet alt i jd publikatie van de ad-
viezen van de Hoge Raad van Adel mogel i jk zal zi jn. Overigens is de Wet 
Openbaarheid van Bestuur onverkort van toepassing. De toezegging dat de 
Hoge Raad van Adel jaarli jks een verslag van zijn werkzaamheden zal opstel-
len, werd door deze leden met ins temming begroet. Zij drongen erop aan 
dat dit reeds voor 1980 gaat plaatsvinden. 

De leden van rJ«"V.V.D.-fractie vroegen zich af of de Regering over het 
wetsontwerp het advies van de Hoge Raad van Adel had ingewonnen. Als 
dit niet is gebeurd, wensten zij de reden daarvan te vernemen, omdat dit col-
lege, naast andere taken, tevens adviesorgaan van de Regering is. Mocht dit 
advies wel zijn gevraagd en uitgebracht, dan zagen deze leden het gaarne 
met de nota naar aanleiding van het eindverslag tegemoet. 

Instelling van ridderorden 

Met instemming namen de C.D.A."fractieleden kennis van het voornemen 
van de Regering o m aan de klachten uit het bedri j fsleven bij de voorgeno-
men wi jz ig ing van het decoratiebeleid de nodige aandacht te besteden. Dit 
nam in hun ogen evenwel niet weg dat ernstig overwogen moet worden een 
nieuwe r idderorde in te stellen gericht op de verdiensten van Nederlanders 
in het arbeidsleven in het algemeen. Gaarne vernamen deze leden waarom 
de Regering niet overweegt een nieuwe r idderorde met dit doel in te stellen. 

Met de beantwoord ing van bovenstaande vragen en opmerk ingen zal 
naar de mening van de bijzondere commissie voor de grondwetsherziening, 
de openbare behandel ing van dit wetsontwerp vo ldoende zijn voorbereid. 

De voorzitter van de Commissie, 
Van Thi jn 

De griff ier van de Commissie, 
De Beaufort 
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