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16 918 (R 1175) Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de 
buitenlandse betrekkingen 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Aan de Staten van de Nederlandse Antillen 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Rijkswet tot 
verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrek-
kingen. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Lage Vuursche, 15 juni 1981 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN RIJKSWET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Rijkswet van 17 decem-

ber 1980 (Stb. 677) heeft verklaard, dat er grond bestaat het daarbij vastge-
stelde voorstel tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de 
buitenlandse betrekkingen in overweging te nemen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor 
het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Grondwet ondergaat de in de artikelen ll-IV omschreven verande-
ringen. 

ARTIKEL II 

In een in de Grondwet op te nemen hoofdstuk 5, Wetgeving en bestuur, 
wordt het volgende opgenomen: 
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§ 2. Overige bepalingen 

Artikel 5.2.0 

De regering bevordert de ontwikkel ing van de internat ionale rechtsorde. 

Artikel 5.2.1 

1. Het Koninkri jk word t niet aan verdragen gebonden en deze wo rden niet 
opgezegd zonder voorafgaande goedkeur ing van de Staten-Generaal. De 
wet bepaalt de gevallen waar in geen goedkeur ing is vereist. 

2. De wet bepaalt de wijze waarop de goedkeur ing word t ver leend en kan 
voorzien in st i lzwijgende goedkeur ing. 

3. Indien een verdrag bepal ingen bevat welke afwi jken van de Grondwet 
dan wel tot zodanig afwi jken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeur ing 
alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal ui tgebrachte 
s temmen. 

Artikel 5.2.2 

Met inachtneming, zo nod ig , van het bepaalde in artikel 5.2.1, derde l id , 
kunnen bij of krachtens verdrag aan volkenrechtel i jke organisaties bevoegd-
heden tot wetgev ing , bestuur en rechtspraak worden opgedragen. 

Artikel 5.2.2a 

Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtel i jke organi -
saties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verb inden, hebben verbin-
dende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt. 

Artikel 5.2.2b 

Binnen het Koninkri jk geldende wettel i jke voorschr i f ten v inden geen toe-
passing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verb in-
dende bepal ingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtel i jke or-
ganisaties. 

Artikel 5.2.2c 

De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van verdragen en besluiten 
van volkenrechtel i jke organisaties. 

Artikel 5.2.3 

1. Het Koninkri jk word t niet in oor log verklaard dan na voorafgaande toe-
s temming van de Staten-Generaal. 

2. De toes temming is niet vereist, wanneer het over leg met de Staten-Ge-
neraal ten gevolge van een feiteli jk bestaande oor logstoestand niet mogel i jk 
is gebleken. 

3. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde 
vergader ing. 

4. Het bepaalde in het eerste en het derde lid is van overeenkomst ige toe-
passing voor een verklar ing dat een oor log beëindigd is. 

ARTIKEL III 

Aan de Grondwet word t het volgende addi t ionele artikel toegevoegd: 
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Artikel A 5.2.1 

1. Totdat ter zake bij de wet een voorziening zal zijn getroffen, blijft het be-
paalde in de volgende artikelen van de Grondwet naar de tekst van 1972 van 
kracht; 

a. de artikelen 61 en 64, voor wat betreft de stilzwijgende goedkeuring; 
b. artikel 62 
2. Zolang artikel 24 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 

naar de tekst van 1975 geldt, blijft ten aanzien van overeenkomsten welke de 
Nederlandse Antillen raken voor wat de stilzwijgende goedkeuring betreft, 
het bepaalde in de artikelen 61 en 64 van de Grondwet naar de tekst van 
1972 van kracht. 

ARTIKEL IV 

De artikelen 58, 59,60, eerste en tweede lid en 61-67 van de Grondwet ver-
vallen. 

Lasten en bevelen, dat deze Rijkswet in het Staatsblad en het Publicatie-
blad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst, en dat alle ministe-
riële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aan-
gaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
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