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Een modern koningschap 
De komst van prinses Maxima heeft onmiskenbaar de kritiek op de monarchie v,. .• .., .... 

zins doen afnemen. Dat laat echter onverlet, dat de monarchie in de huidige vorm 
laatste jaren duidelijk aan slijtage onderhevig is. Zo wordt de koningin volgens 
nieme getuigenissen verweten, dat zij bewindslieden in verlegenheid brengt door 
durend de grenzen van de ministeriële verantwoordelijkheid te verkennen. D66 pleit 
haar verkiezingsprogramma voor een modentisering van het koningschap. 

D e kritische burger wordt regelmatig op- . heid in een pluriforme samenleving.2 Voor 
geschrikt door spannende berichten in d 0 o~d W 1 n V 0 I b 9 d a sociaal-liberalen is de monarchie ook in een 
de media over het al dan niet terecht ge- --- derne democratie wel degelijk Jev1ensvatbaErrl 

bruiken van koninklijke (politieke) bevoegdheden door de vorstin. mits haar "spelregels een beetje bij de tijd worden gebracht".3 

Volgens D66-lijsttrekker Thom de Graafligt de schuld echter niet 
bij koningin Beatrix zelf, maar bij het systeem waarin zij functio
neert: "De koningin doet immers wat het constitutionele bestel 
haar mogelijk maakt, sterker nog: van haar vraagt." 1 Duidelijk is, 
dat de rol die het ongekozen staatshoofd binnen ons staatsbestel 
krijgt toebedeeld, zich moeilijk verdraagt met wat wij verstaan on
der een moderne democratie. De SP en GroenLinks willen de mo
narchie daarom liever afschaffen. Maar dat is De Graaf en zijn 
partij een stap te ver. Volgens De Graaf miskennen de republikei
nen het grote draagvlak dat de monarchie heeft, alsmede het be
lang van Oranje als samenbindende factor, als symbool van een-
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Een anacltronisme 

Modernisering van het koningschap vraagt om ingrijpender 
vormingen dan binnen het kader van de huidige Grondwet te 
wezenlijken zijn. Het Paarse kabinet wil nauwelijks verder 
dan het beperken van het aantalleden van het Koninklijk Huis 
maar dat kan geen relevante modernisering worden genoemd 
Wat er echt toe doet, is de verwijdering van de koning uit de rege 
ring. Vorst en ministers vormen volgens de huidige Grondwet ge
zamenlijk de regering. Hoewel de vorst deel uitmaakt van die re 
gering, kan hij niet voor (wan)daden, publieke uitlatingen, politie 
ke handelingen en dergelijke ter verantwoording worden geroe-
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pen, omdat hij 'onschendbaar' is. Artikel42 van de Grondwet zegt 
immers: "De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verant
woordelijk." Dat is democratisch beschouwd een uiterst merk
waardige constructie aangezien het staatshoofd deel uitmaakt van 
de regering. Wie behoort tot een democratische regering, is in een 
normale, moderne democratie ook direct verantwoording ver
schuldigd aan een gekozen volksvertegenwoordiging. Als de 
monarch dat niet wil, moet hij ook geen regering willen zijn. 
Merkwaardiger is het evenwel, dat de monarch in Nederland ook 
nog eens voorzitter is van de Raad van State, het belangrijkste 
staatkundige adviesorgaan van de regering. Als hoogste staats
raad is koningin Beatrix dus ook nog eens haar eigen adviseur. 
Natuurlijk is dat een puur formele kwestie, maar staatsrechtelijk 
blijft het niettemin een contradictie die geen enkel staatsbestel 
waar ook ter wereld kent. 

Zweeds model 

Als lid van de regering is de monarch ten onrechte gerechtigd re
geringsmacht uit te oefenen, zonder daarover verantwoording te 
hoeven afleggen. Wil men daaraan een einde maken, dan is 
Grondwetswijziging onvermijdelijk. Deze wijziging zou zich moe
ten richten naar Zweeds model. In 1974 kwam in Zweden een 
nieuwe staatsregeling tot stand, die inhield dat de koning voor
taan geen deel meer uitmaakt van de regering, noch aan het hoofd 
staat van de strijdkrachten. Bovendien wordt niet langer in zijn 
naam recht gesproken. Verder staat de koning in dit model buiten 
de kabinetsformatie. Spil hierin is voortaan de voorzitter van de 
Rijksdag (Zweeds parlement). Natuurlijk blijft de Zweedse koning 
wel staatshoofd, met een aantal daaraan verbonden ceremoniële 
en representatieve taken, vooral in het internationaal verkeer. 
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Regeringsmacht heeft hij niet meer en mogelijkheden tot beïn
vloeding evenmin, althans niet in formele zin . De Graaf verwijst 
in dit verband overigens liever naar de wijze waarop de Duitse 
Bondspresident functioneert: "Volstrekt niet inhoudsloos, met 
gezag en toch op afstand."4 Als een dergelijke grondwetswijziging 
naar Zweeds model bij ons zou worden doorgevoerd, zou dat ook 
kunnen leiden tot een beperking van de ministeriële verantwoor
delijkheid voor het koninklijke doen en laten. Wanneer bijvoor
beeld de yorst een omstreden uitspraak doet, hoeft de regering dat 
niet meer te beschouwen als een uitspraak van de regering waar
over verantwoording moet worden afgelegd; de majesteit maakt 
immers geen deel meer uit van die regering. 

Koninklijke handtekening 

Voorwaarde voor een wijziging naar Zweeds model is dat artikel 
4 7 uit de huidige Grondwet verdwijnt of in ieder geval wordt her
zien. Dit artikel eist dat alle wetten en koninklijke besluiten 
ondertekend worden door de koning en een of meer ministers (con
traseign). De macht van de koning in het huidige politieke bedrijf 
bevat de dreiging dat de koning kan weigeren mede te onderteke
nen (wat in België gebeurd is toen koning Boudewijn weigerde de 
abortuswet te ondertekenen). Volgens De Graaf suggereerde pre
mier Kok echter dat de koning in het Nederlandse systeem juist 
géén deel uitmaakt van het besluitvormingsproces, maar pas in 
actie komt op het moment dat de besluiten via een handtekening 
effectief worden. Hoewel deze zienswijze volgens De Graaf staats
rechtelijk beschouwd onjuist is, zou zij eventueel wel kunnen lei
den tot een nieuwe rechtsopvatting: "Daarin zou dan geen sprake 
zijn van een bevoegdheid om, al dan niet bij uitzondering, een 
handtekening niet te zetten ofte vertragen, maar van een consti
tutionele verplichting om de besluitvorming van de ministerraad 
of van de minister zonder meer uit te voeren."5 Tijdens het Tweede 
Kamer-debat dat op 5 oktober 2000 werd gehouden over zijn noti
tie over de modernisering van de monarchie, lijkt Kok overigens 
op zijn eerdere opmerkingen terug te komen. Hij spreekt dan wel 
van een ''bevoegdheid om niet te tekenen" van de koninging. Er is 
dan sprake van een constitutionele crisis, aldus de premier.6 

In het huidige en geldende staatsrecht echter heeft de koning 
zoals gezegd wel degelijk een machtspositie in het besluitvor
mingsproces. Niemand weet bijvoorbeeld wat er moet gebeuren 
als koningin Beatrix zou weigeren een Grondwetswijziging te 
ondertekenen die beoogt haar uit de regering te zetten. + 

Noten 
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