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Wi j , Beatrix, bij de grat ie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

A l len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat er grond bestaat een voor-

stel in overweg ing te nemen tot verander ing in de Grondwet van de bepal in-
gen inzake het koningschap; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State van het Koninkri jk gehoord , en met 
gemeen over leg der Staten-Generaal, de bepal ingen van het Statuut voor 
het Koninkri jk in acht genomen zi jnde, hebben goedgevonden en verstaan, 
geli jk Wi j goedv inden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

Er bestaat grond het hierna in de artikelen l l - IV omschreven voorstel tot 
verander ing in de Grondwet in overweging te nemen. 

ARTIKEL II 

In de Grondwet ' wo rd t het vo lgende opgenomen: 

HOOFDSTUK 2. REGERING 

# 1. Koning 

Artikel 2.1.1 

Het koningschap word t erfelijk vervuld door de wett ige opvolgers van 
Koning Wi l l em I, Prins van Oranje-Nassau. 

Artikel 2.1.2 

Het koningschap gaat bij over l i jden van de Koning krachtens er fopvolg ing 
over op zijn wet t ige nakomel ingen, waarbi j het oudste kind voorrang heeft, 
met plaatsvervul l ing volgens dezelfde regel. Bij gebreke van eigen nakome-
l ingen gaat het koningschap op geli jke wijze over op de wet t ige nakomel in-
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gen eerst van zijn ouder, dan van zijn grootouder, in de lijn van erfopvolging, 
voor zover de overleden Koning niet verder bestaand dan in de derde graad 
van bloedverwantschap. 

Artikel 2.1.3 

Het kind, waarvan een vrouw zwanger is op het ogenblik van het overlij-
den van de Koning, wordt voor de erfopvolging als reeds geboren aange-
merkt. Komt het dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben be-
staan. 

Artikel 2.1.4 

Afstand van het koningschap leidt tot erfopvolging overeenkomstig de re-
gels in de voorgaande artikelen gesteld. Na de afstand geboren kinderen en 
hun nakomelingen zijn van de erfopvolging uitgesloten. 

Artikel 2.1.5 

1. De Koning, een huwelijk aangaande buiten bij de wet verleende toe-
stemming, doet daardoor afstand van het koningschap. 

2. Gaat iemand die het koningschap van de Koning kan beërven een zoda-
nig huwelijk aan, dan is hij met de uit dit huwelijk geboren kinderen en hun 
nakomelingen van de erfopvolging uitgesloten. 

3. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake van een voor-
stel van wet, strekkende tot het verlenen van toestemming, in verenigde ver-
gadering. 

Artikel 2.1.6 

1. Wanneer uitzonderlijke omstandigheden daartoe nopen, kunnen bij 
een wet een of meer personen van de erfopvolging worden uitgesloten. 

2. Het voorstel daartoe wordt door of vanwege de Koning ingediend. De 
Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergade-
ring. Zij kunnen het voorstel alleen aannemen met ten minste twee derden 
van het aantal uitgebrachte stemmen. 

Artikel 2.1.7 

1. Wanneer vooruitzicht bestaat dat een opvolger zal ontbreken, kan deze 
worden benoemd bij een wet. Het voorstel wordt door of vanwege de Ko-
ning ingediend. Na de indiening van het voorstel worden de kamers ontbon-
den. De nieuwe kamers beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde 
vergadering. Zij kunnen het voorstel alleen aannemen met ten minste twee 
derden van het aantal uitgebrachte stemmen. 

2. Indien bij overlijden van de Koning of bij afstand van het koningschap 
een opvolger ontbreekt, worden de kamers ontbonden. De nieuwe kamers 
komen binnen vier maanden na het overlijden of de afstand in verenigde 
vergadering bijeen ten einde te besluiten omtrent de benoeming van een 
Koning. Zij kunnen een opvolger alleen benoemen met ten minste twee der-
den van het aantal uitgebrachte stemmen. 

Artikel 2.1.8 

1. Een benoemde Koning kan krachtens erfopvolging alleen worden op-
gevolgd door zijn wettige nakomelingen. 

2. De bepalingen omtrent de erfopvolging en het eerste lid van dit artikel 
zijn van overeenkomstige toepassing op een benoemde opvolger, zolang 
deze nog geen Koning is. 
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Artikel 2.1.9 

Nadat de Koning de ui toefening van het koninkl i jk gezag heeft aangevan-
gen, word t hij zodra mogel i jk beëdigd en ingehu ld igd in de hoofdstad 
Amste rdam in een openbare verenigde vergader ing van de Staten-Generaal. 
Hij zweert of belooft t rouw aan de Grondwet en een ge t rouwe vervu l l ing van 
zijn ambt. De wet stelt nadere regels vast. 

Artikel 2.1.10 

De Koning oefent het koninkl i jk gezag eerst uit, nadat hij de leeft i jd van 
achtt ien jaar heeft bereikt. 

Artikel 2.1.11 

De wet regelt de voogdi j over de minder jar ige Koning. De Staten-Generaal 
beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergader ing. 

Artikel 2.1.12 

1. Wanneer de ministerraad van oordeel is dat de Koning bui ten staat is 
het koninkl i jk gezag uit te oefenen, bericht hij di t onder over legg ing van het 
daartoe gevraagde advies van de Raad van State aan de Staten-Generaal, 
die daarop in verenigde vergader ing b i jeenkomen. 

2. Delen de Staten-Generaal dit oordeel , dan verklaren zij dat de Koning 
buiten staat is het koninkli jk gezag uit te oefenen. Deze verklar ing w o r d t be-
kend gemaakt op last van de voorzit ter der vergader ing en treedt ters tond in 
werk ing. 

3. Zodra de Koning weer in staat is het koninkl i jk gezag uit te oefenen, 
wo rd t dit bij de wet verklaard. De Staten-Generaal beraadslagen en beslui-
ten ter zake in verenigde vergader ing. Terstond na de bekendmaking van de-
ze wet hervat de Koning de ui toefening van het koninkl i jk gezag. 

4. De wet regelt zo nodig het toezicht over de persoon van de Koning in-
dien hij bui ten staat is verklaard het koninkl i jk gezag uit te oefenen. De Sta-
ten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergader ing. 

Artikel 2.1.13 

De Koning kan de ui toefening van het koninkl i jk gezag t i jdel i jk neer leggen 
en die ui toefening hervatten krachtens een wet , waarvan het voorste l door 
of vanwege hem word t ingediend. De Staten-Generaal beraadslagen en be-
sluiten ter zake in verenigde vergader ing. 

Artikel 2.1.14 

1. Het koninkl i jk gezag word t u i tgeoefend door een regent: 
a. zolang de Koning de leefti jd van achtt ien jaar niet heeft bereikt; 
b. indien een nog niet geboren kind tot het koningschap geroepen kan 

z i jn; 
c. indien de Koning buiten staat is verklaard het koninkl i jk gezag uit te 

oefenen; 
d. indien de Koning de ui toefening van het koninkl i jk gezag t i jdel i jk heeft 

neergelegd; 
e. zolang na het over l i jden van de Koning of na diens afstand van het 

koningschap een opvolger ontbreekt. 

2. De regent word t benoemd bij de wet. De Staten-Generaal beraadslagen 
en besluiten ter zake in verenigde vergader ing. 
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3. In de geval len, genoemd in het eerste lid onder c en d, is de nakomel ing 
van de Koning, die zijn vermoedel i jke opvolger is, van rechtswege regent in-
dien hij de leefti jd van achtt ien jaar heeft bereikt. 

4. De regent zweert of belooft t rouw aan de Grondwet en een get rouwe 
vervul l ing van zijn ambt , in een verenigde vergader ing van deStaten-Gene-
raal. De wet geeft nadere regels omtrent het regentschap en kan voorzien in 
de opvo lg ing en de vervanging daar in. De Staten-Generaal beraadslagen en 
besluiten ter zake in verenigde vergader ing. 

5. Op de regent zijn de artikelen 2.1.12 en 2.1.13 van overeenkomst ige 
toepassing. 

Artikel 2.1.15 

Zolang niet in de ui toefening van het koninkl i jk gezag is voorzien, wo rd t 
dit u i tgeoefend door de Raad van State. 

Artikel 2.1.16 

De wet regelt, w ie lid is van het koninkli jk huis. 

Artikel 2.1.17 

1. De Koning ontvangt jaarli jks ten laste van het Rijk ui tker ingen naar re-
gels bij de wet te stel len. Deze wet bepaalt aan welke andere leden van het 
koninkli jk huis u i tker ingen ten laste van het Rijk worden toegekend en regelt 
deze ui tker ingen. 

2. De door hen ontvangen uitkeringen ten laste van het Rijk, a lsmede de 
vermogensbestanddelen welke dienstbaar zijn aan de ui toefening van hun 
funct ie, zijn vr i j van persoonl i jke belast ingen. Voorts is hetgeen de Koning of 
zijn vermoedel i jke opvolger krachtens erfrecht of door schenking verkr i jgt 
van een lid van het koninkl i jk huis vr i j van de rechten van successie, over-
gang en schenking. Verdere v r i jdom van belast ingen kan bij de wet wo rden 
ver leend. 

3. De kamers der Staten-Generaal kunnen voorstel len van in de vor ige le-
den bedoelde wet ten alleen aannemen met ten minste twee derden van het 
aantal u i tgebrachte s temmen. 

Artikel 2.1.18 

De Koning richt, met inachtneming van het openbaar belang, zijn Huis in. 

ARTIKEL III 

Aan de Grondwet word t het volgende addi t ionele artikel toegevoegd: 

Artikel A 2.1.9 

De formul ie ren voor de eden en beloften, vastgesteld bij de artikelen 44 en 
53 en voor de verk lar ing, vastgesteld bij artikel 54 van de Grondwet naar de 
tekst van 1972, bl i jven van kracht totdat daarvoor bij de wet een regel ing is 
getroffen. 

Eerste Kamer, zi t t ing 1980-1981, 16 034 (R 1138), nr. 89 4 



ARTIKEL IV 

De eerste, tweede, derde, vierde en vi j fde afdel ing a lsmede de opschri f ten 
boven de eerste afdel ing van het tweede hoofdstuk, artikel 93 en addit ioneel 
artikel VIII van de Grondwet verval len. 

Lasten en bevelen, dat deze Rijkswet in het Staatsblad en het Publikatieblad 
van de Nederlandse Ant i l len zal worden geplaatst en dat alle minister ië-
le depar tementen, autor i te i ten, colleges en ambtenaren, w ie zulks aangaat, 
aan de nauwkeur ige u i tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister-President, 
Minister van A lgemene Zaken, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
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