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1  Van der Pot 2014, p. 250.
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vraag in: p. 25 e.v.
3  Van Helsdingen, 1957.
4  Borman, 2012.

1.  Inleiding

‘Wereldwijd zijn de grondrechten in de afgelopen tientallen jaren tot de 

belangrijkste onderdelen van het constitutionele recht gaan behoren. Zij 

bepalen mede de grenzen waarbinnen de overheid legitiem gezag kan uit

oefenen. Dit geldt zowel in democratisch als in rechtsstatelijk opzicht: 

grondrechten zijn essentieel voor de verwezenlijking van de democratie 

én voor de verwezenlijking van de rechtsstaat’, schrijft het Handboek van 

het Nederlandse staatsrecht in de inleiding van de behandeling van de 

grondrechten.1 Het inzicht dat grondrechten tot de belangrijkste constitu

tionele normen behoren is (zeker na de Tweede Wereldoorlog) vrijwel on

omstreden geworden in de Nederlandse doctrine. Binding van de over

heid, de wetgever daaronder begrepen, aan grondrechten is een vanzelf

sprekendheid, ook als toetsing van formele wetgeving door de rechter 

wordt afgewezen. 

In deze beschouwing willen wij onderzoeken in hoeverre deze vanzelf

sprekendheid eigenlijk opgaat voor de organen van het Koninkrijk der 

Nederlanden, handelende ten aanzien van een of meer van de in het 

Statuut vermelde aangelegenheden van het Koninkrijk. Zijn de organen 

van het Koninkrijk – de Koninkrijksregering, de wetgever van het 

Koninkrijk – bij de uitoefening van de hen in het Statuut en het overige 

Koninkrijksrecht toegekende bevoegdheden eigenlijk aan nationale 

grondrechten gebonden? Zo ja, welke dan? Zo nee, waarom niet? Een on

derzoek naar deze vragen lijkt op het eerste gezicht merkwaardig. Is het 

niet volstrekt vanzelfsprekend dat Koninkrijksorganen gebonden zijn aan 

grondrechten? Is het zelfs voorstelbaar dat ze dat niet zijn? Opmerkelijk 

genoeg is deze vraag tot op heden in de literatuur eigenlijk nooit gesteld.2 

Symptomatisch hiervoor is dat noch Van Helsdingen3, noch Borman4 in 

hun overzichtswerken over het Statuut als zodanig op deze vraag ingaan. 

In dit artikel willen wij in deze lacune voorzien door na te gaan of deze 

H.G. HOOGERS EN G. KARAPETIAN*

Hoe grondrechten in het Koninkrijk zoek 
raakten
Een beschouwing over de binding van Koninkrijksorganen aan grondrechten



TVCR  JANUARI 2017 5ARTIKELEN

arti-
kelen

vanzelfsprekendheid wel zo groot is als ze lijkt. We zullen dat doen door 

een analyse te geven van de wording van de nieuwe Koninkrijksconsti

tutie na de Tweede Wereldoorlog en de verdere ontwikkeling ervan in de 

decennia daarna. Zoals zal blijken leidt die analyse tot de wellicht verras

sende vaststelling dat binding van de organen van het Koninkrijk aan 

constitutioneel verankerde grondrechten hoogstwaarschijnlijk tot op de 

dag van vandaag nooit tot stand is gebracht. Daardoor is in wezen de 

status iuris van voor de Tweede Wereldoorlog gecontinueerd. Het was na

melijk in de Nederlandse constitutionele geschiedenis lange tijd voor 

rechtspraktijk en doctrine tamelijk vanzelfsprekend dat de in de 

Grondwet opgenomen grondrechten, die de Nederlandse organen in hun 

handelen in Nederland bonden en begrensden, niet of niet in dezelfde 

mate golden wanneer diezelfde organen handelden voor de buiten Europa 

gelegen delen van het Koninkrijk, de koloniën en bezittingen derhalve. 

De opzet van deze beschouwing is als volgt. In de volgende paragraaf zal 

eerst worden bezien welke werking de in de vooroorlogse Grondwetten 

vastgelegde grondrechten hadden ten aanzien van de organen van de staat 

indien deze voor het grotere Koninkrijk handelden en zal evenzeer een 

blik worden geworpen op de ‘overzee’ geldende grondrechten. In para

graaf drie zal worden onderzocht op welke wijze na de Tweede 

Wereldoorlog getracht is te komen tot een herstructurering van het 

Koninkrijk die recht deed aan de overzee levende verlangens naar autono

mie en welke rol grondrechten daarin speelden. In de vierde paragraaf zal 

worden onderzocht op welke wijze na de inwerkingtreding van het 

Statuut over de grondrechten ten aanzien van het Koninkrijk is gedacht 

en gesproken, terwijl in paragraaf vijf de grondwetsherziening van 1983 

op dit stuk zal worden geanalyseerd, evenals de periode daarna. In de 

zesde en laatste paragraaf zullen enkele conclusies worden getrokken en 

zal een aanbeveling worden gedaan. We zullen daar ook ingaan op de 

vraag of en in hoeverre het vraagstuk dat wij analyseren ook tot daadwer

kelijke constitutioneelrechtelijke problemen aanleiding geeft.

Wij gaan in deze beschouwing niet in op de binding van de organen van 

het Koninkrijk aan verdragsrechtelijk vastgelegde mensenrechten. Dat 

doen we niet alleen om redenen van inperking van de onderzoeksvraag, 

maar ook omdat die binding, zowel internationaal als constitutioneel

rechtelijk, minder problematisch is. De overtuiging dat binding aan ver

dragen echter nooit een vervanging kan zijn voor de binding van staatsor

ganen aan eigen, nationale grondrechten, brengt ons er echter toe om de 

hier gestelde vraag te willen onderzoeken en beantwoorden. 
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5  Zie art. 246 van de Staats
regeling van de Bataafsche Volk: 
‘De wyze waarop de republikein
sche beginselen, in de bezittin
gen en coloniën der republiek, 
geregeld zullen worden inge
voerd, word door de wet 
geregeld.’
6  Opvallend is dat de Grondwet 
van 1814 noch de Grondwet van 
1815 vermeldde wat haar reik
wijdte in de Oost en West was. 
Wel nam de Grondwet van 1814, 
in tegenstelling tot de Grondwet 
van 1815, in art. 53 stilzwijgend 
aan dat de Vereenigde 
Nederlanden niet alleen ‘in 
Europa’ bestond. Art. 53 
Grondwet 1814 luidde: ‘Het 
Nederlandsche Volk bestaat uit 
de Ingezetenen der volgende 
negen Provinciën of 
Landschappen, welke te zamen 
het tegenwoordige grondgebied 
der Vereenigde Nederlanden in 
Europa uitmaken, als (…).’ De 
Grondwet van 1815 somde louter 
de provinciën van het Koninkrijk 
op. 
7  Zie daarover nader Buijs 1883, 
deel I, p. 1. 
8  De Bosch Kemper 1865, p. 61. 

2.  De plaats van de grondrechten in de koloniën en 
bezittingen overzee

Op 4 mei 1798 trad de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in wer

king. Artikel 246 van de Staatsregeling betrof de mogelijke koloniale wer

king van de beginselen waarop de Republiek was gegrondvest. Dit artikel 

bepaalde dat de wijze waarop ’s Republieks beginselen in de koloniën en 

de bezittingen van toepassing zouden zijn, bij wet zou worden geregeld.5 

Deze wet is echter nooit in werking getreden. Bij de inwerkingtreding van 

de Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden in 1814 werd niettemin 

geen aandacht besteed aan de overzeese gelding van de bepalingen van de 

Grondwet. De opvolger van artikel 246 Staatsregeling voor het Bataafsche 

Volk zag pas een halve eeuw later het licht, namelijk bij de Grondwets

herziening in 1848. Artikel 118 van de Grondwet van 1848 vermeldde:

‘De Grondwet en andere wetten zijn alleen voor het Rijk in Europa verbindende, tenzij het 

tegendeel daarin wordt uitgedrukt.’6

De vraag naar de gelding van de Grondwet overzee werd prangend in 

1848, omdat de grondwetgever sinds de Grondwet van 1814, voor het eerst 

in 1848 zonder het met zoveel woorden te stellen aannam dat er ook een 

deel van het Koninkrijk der Nederlanden was ‘buiten Europa’. Artikel 1 

van de Grondwet van 1848 somde namelijk de provinciën van het 

Koninkrijk op met daarbij de vermelding dat het Koninkrijk der 

Nederlanden ‘in Europa’ bestond uit de elf aldaar genoemde provinciën.7 

Voor het grondgebied van het Koninkrijk ‘buiten Europa’ diende men vol

gens De Bosch Kemper terecht ‘in het oog [te] houden dat niet overal het

zelfde regt geldt.’8 Welk grondwettelijk recht echter in de bezittingen en 

koloniën gold, werd niet beantwoord door de Grondwet van 1848, met als 

gevolg dat in het ongewisse bleef of, en zo ja, welke bepalingen van de 

Grondwet werking zouden hebben elders dan in het Rijk in Europa. Geen 

enkele bepaling van de Grondwet vermeldde namelijk uitdrukkelijk haar 

mogelijke toepasbaarheid overzee. 

De Grondwet van 1887 trachtte verandering te brengen in deze tamelijk 

ambigue situatie. Dat deed zij door in artikel 2 op te nemen dat de 

Grondwet ‘alleen voor het Rijk in Europa verbindende [is], voor zoover niet 

het tegendeel daaruit blijkt’. De tweede zinsnede van voornoemde bepa

ling bepaalde dat de Grondwet onder het woord ‘Rijk’ louter het Rijk in 

Europa verstond. Met betrekking tot de gelding van wetten in de overzee

se gebieden, regelde artikel 122 Grondwet 1887 dat zij alleen voor het Rijk 

in Europa verbindend zijn, ‘voor zover daarin niet is uitgedrukt dat zij 

voor de koloniën en bezittingen in andere werelddeelen verbindend zijn.’ 



TVCR  JANUARI 2017 7ARTIKELEN

9  Zie bijvoorbeeld de Wet van 22 
juni 1891 betreffende de wette
lijk vastgestelde formulieren, 
ambtstitels en officieele bena
mingen in verband met het over
gaan van de Kroon op eene 
Koningin (Stb. nr. 125). Art. 3, 
eerste lid, van deze wet luidt: 
‘Deze wet is ook verbindend voor 
de koloniën en bezittingen in 
andere werelddeelen.’ 
10  De Louter 1914, p. 92. 
11  Sybenga 1913, p. 2223. 
12  De Savornin Lohman 1907, p. 
451. De Savornin Lohman ver
volgt: ‘Voor hen [bewoners van 
de koloniën] is die wet [de 
Grondwet] niet geschreven, al 
komt zij hun indirect te stade. 
Als de grondwet met al de daarin 
vermelde instellingen verdwijnt, 
blijft de toestand in onze koloni
en onveranderd. Wel zegt het ar
tikel, dat de grondwet ook buiten 
het rijk in Europa verbindt als dit 
er uit blijkt, maar het blijkt er 
niet uit.’ 
13  De Savornin Lohman 1907, p. 
451. 
14  Buijs 1888, p. 5. Buijs is het 
eens met de regering als hij stelt 
dat een afzonderlijke bepaling in 
de Grondwet die opsomt welke 
grondwettelijke bepalingen kolo
niale werking hebben, omslach
tig is, ‘want men kan gerust aan
nemen, dat uit elk voorschrift op 
zich zelf duidelijk genoeg blijkt 
of het al dan niet uitsluitend voor 
het Rijk in Europa gegeven is.’ 
15  De Louter 1914, p. 91. De 
Louter vindt evenzeer een uit
drukkelijke toepassingsverkla
ring van de verschillende grond
wettelijke artikelen die gelden in 
de bezittingen en koloniën ‘vol
maakt overbodig’. 

Opmerkelijk is derhalve dat voor de gelding van wetten een uitdrukkelijke 

toepasselijkheidsverklaring in de desbetreffende wet diende te zijn opge

nomen (‘voor zoover daarin niet is uitgedrukt dat zij voor de koloniën en 

bezittingen in andere werelddeelen verbindend zijn’ [cursivering van 

ons])9, terwijl voor de toepasbaarheid van bepalingen van de Grondwet 

een stilzwijgende aanname volstond (‘voor zoover niet het tegendeel daar

uit blijkt’ [cursivering van ons]).10 De memorie van toelichting vermeldt 

over deze wijziging dat de inhoud en/of het onderlinge verband tussen 

het betreffende artikel en andere bepalingen aanwijzingen bevat voor be

antwoording van de vraag of een grondwettelijke norm van toepassing 

zou zijn buiten het Rijk in Europa.11 Onder andere hierom stelde De 

Savornin Lohman dat de Grondwet in artikel 2 ‘in min of meer bedekte 

termen’ uitspreekt dat zij praktisch niet van toepassing is op de grondge

bieden van het Koninkrijk buiten het Rijk in Europa.12 Uit deze bepaling 

kan volgens De Savornin Lohman slechts worden afgeleid dat bijvoor

beeld Indische ambtenaren de Koning of andere machten in het Rijk in 

Europa gehoorzaamheid verschuldigd zijn, mits de machten in het Rijk in 

Europa hun gezag in overeenstemming met de voorschriften van de 

Grondwet uitoefenen.13 Het standpunt van De Savornin Lohman kreeg 

geen onverdeelde instemming. Buijs, bijvoorbeeld, schrijft in zijn in 1888 

uitgebrachte Toelichting en kritiek van de wijzigingen op de Grondwet van 

1887: 

‘Al mogen in de koloniën ook andere wetten heerschen dan hier, zij zijn en blijven toch on

derworpen aan hetzelfde regeringsgezag, en van daar dat alle bepalingen, de inrichting 

van dat gezag rakende, bijv. die omtrent de troonopvolging en de ministerieele verantwoor

delijkheid niet minder in de koloniën dan in het moederland kracht van wet hebben, al 

wordt dit ook in de grondwet zelve met geen enkel woord aangeduid.’14 

Ook De Louter meent dat waar de Grondwet het heeft over de aard en in

richting van de verschillende staatsmachten, deze bepalingen hun wer

king uitstrekken tot de koloniën.15 

Welnu, wat valt te zeggen over de grondrechtenbepalingen in de vooroor

logse Grondwet? Hebben deze bepalingen koloniale werking? Deze vraag 

is tweeledig van aard. Vooreerst zal hieronder de vraag worden beant

woord of direct uit de grondrechtenbepalingen of uit het onderlinge ver

band daarvan met andere bepalingen valt af te leiden dat overzeese 

Nederlanders c.q. Nederlandse onderdanen zich hierop konden beroepen. 

Vervolgens wordt ingegaan op de vraag in hoeverre organen die ten be

hoeve van het Koninkrijk bevoegdheden uitoefenen, zijn gebonden aan 

deze grondrechtenbepalingen. De vraag of een constitutioneel orgaan aan 

een grondrecht gebonden is, is immers niet volledig dezelfde als de vraag 
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16  Alexy 1985, p. 451452.
17  Gemakshalve wordt in dit 
kader verwezen naar de 
Grondwet zoals zij luidde na de 
herziening van 1938. De ge
noemde bepalingen, de bepaling 
over het onderwijs uitgezonderd, 
verschillen artikelsgewijs niet 
van de bepalingen in de 
Grondwet van 1887, 1917 of 1922. 
De bepaling inzake het onder
wijs is in de Grondwetten van 
1887 en 1817 geregeld in art. 192. 
De Grondwet van 1922 regelde in 
art. 195 het onderwijs. 
18  Buijs 1888, p. 6. 
19  Struycken 1928, p. 224. 
20  Van Vollenhoven 1934, p. 355: 
‘Pijnlijk vooral was de omstan
digheid, dat niet – gelijk in de 
Schets en in de grondwet van 
1814 – zaken des koninkrijks 
vooropgingen, maar dat in 1815 
en 1848 het eerste grondwets
hoofdstuk het beste den lezer in 
het beperkte rijksstaatsrecht 
plonsde.’

of een burger ook een beroep kan doen op dat grondrecht – al is er wel 

een grote mate van samenhang tussen die beide vragen. Zoals Alexy 

immers terecht stelt in zijn klassieke Theorie der Grundrechte zijn klassie

ke grondrechten an sich niet objectiveerbaar, aangezien zij bedoeld zijn 

voor personen: 

‘Es ist mit dem Bundesverfassungsgericht davon auszugehen, daß die Grundrechte >in 

erster Linie individuelle Rechte< sind. Um es mit seinen Worten zu sagen: >Die Funktion 

der Grundrechte als objektiver Prinzipien besteht in der prinzipiellen Verstärkung ihrer 

Geltungskraft, hat jedoch ihre Wurzel in dieser primären Bedeutung. Sie läßt sich deshalb 

nicht von dem eigentlichen Kern lösen und zu einem Gefüge objektiver Normen verselb

ständigen, in dem der ursprüngliche und bleibende Sinn der Grundrechte zurücktritt<. 

Wenn man die These, daß Grundrechte in erster Linie subjektive Rechte sind, ernst 

nimmt, kann man einer zweiten These nicht ausweichen: Wenn eine individuelle Freiheit 

grundrechtlich geschütz ist, dann hat der Schutz grundsätzlich die Form eines subjekti

ven Rechts.’16 

Het is echter wellicht goed eerst te vermelden welke grondrechten eigen

lijk opgenomen waren in de Grondwet. De Grondwet is voor de oorlog 

voor het laatst in 1938 herzien.17 Deze Grondwet van 1938 bevatte onder 

andere de volgende grondrechten: artikel 4 (gelijke aanspraak op bescher

ming van persoon en goederen voor ingezetenen en vreemdelingen), arti

kel 5 (gelijke benoembaarheid van Nederlanders, benoembaarheid vreem

delingen), artikel 7 (censuurverbod), artikel 8 (recht van petitie), artikel 9 

(recht tot vereniging en vergadering), artikel 200 (onderwijs). De meeste 

grondrechten waren ondergebracht in het eerste hoofdstuk, dat als titel 

‘Van het Rijk en zijn inwoners’ droeg. Enkele andere grondrechten, zoals 

het hiervoor genoemde onderwijs (in het twaalfde hoofdstuk, getiteld 

‘Van het onderwijs en het armbestuur) en de godsdienst (artikel 174 e.v., 

in het achtste hoofdstuk genaamd ‘Van den Godsdienst’) waren om histo

rische redenen elders ondergebracht. 

In het kader van de vraag of overzeese Nederlanders in de West en/of 

Nederlandse onderdanen in de Oost zich konden beroepen op onder 

andere de hierboven genoemde grondrechten in de Grondwet, is opmer

kenswaardig dat de grondrechten grotendeels waren ondergebracht in het 

eerste hoofdstuk, dat ‘Van het Rijk en zijn inwoners’ heette. Voorop

gesteld zij dat de termen ‘Staat’ en ‘Rijk’ in de Grondwetten van voor 1887 

werden gebruikt als inwisselbaar. De grondwetsherziening van 1887 

bracht daar, zoals hierboven vermeld, verandering in. Zo gebruiken onder 

andere de artikelen 2, 4, 23 en 81 het woord ‘Rijk’ en gebruikten onder 

andere de artikelen 24, 172 en 176 het woord ‘Staat’.18 In de tweede zin

snede van artikel 2 Grondwet 1887 werd een omschrijving gegeven van 

het woord ‘Rijk’, daarmee werd het Rijk in Europa, dus de koloniën en de 
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21  Stb. 1925, no. 234, Wet hou
dende herziening van het 
Reglement op het beleid der 
Regeering van Nederlandsch 
Indie. 
22  Kleintjes 19321933, deel I, p. 
121 e.v.; De Louter 1914, p. 141 
e.v. 
23  Kleintjes 19321933, deel I, p. 
121 e.v.; De Louter 1914, p. 141 
e.v. Zie ook: Efthymiou 2011, p. 
34 e.v. Artikel 165 van de 
Indische Staatsregeling betreft 
het recht van vereniging en ver
gadering, art. 164 betreft de vrij
heid van drukpers en art. 162 de 
bescherming van de persoonlijke 
vrijheid. 
24  Stb. 1936, no. 910, Wet op de 
Staatsinrichting van Curaçao en 
tot bepaling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de 
Curaçaosche Staatsregeling. Zie 
bijvoorbeeld art. 4 over gelijke 
aanspraak op bescherming van 
persoon en goederen; art. 8 over 
het censuurverbod en art. 10 
over het recht van vergadering en 
vereniging. 
25  Stb. 1936, no. 909, Wet op de 
Staatsinrichting van Suriname 
en tot bepaling van het tijdstip 
van inwerkingtreding van de 
Surinaamsche Staatsregeling. 
Zie eveneens art. 4 over gelijke 
aanspraak op bescherming van 
persoon en goederen, art. 8 over 
het censuurverbod en art. 10 
over het recht van vergadering en 
vereniging. 
26  Deze term ontlenen wij aan 
De Bosch Kemper 1865, p. 29 e.v. 
27  De Savornin Lohamn 1907, 
p. 469. 
28  Omdat de ingezetenen van 
OostIndië geen invloed kunnen 
uitoefenen op het tostandkomen 
van de wet, komt er volgens de 
Savornin Lohman niet veel te
recht van de ‘gevierde ‘droits de 
l’homme’’. De Savornin Lohman 
1907, p. 469.

bezittingen uitgezonderd bedoeld. Het antoniem van het woord Rijk werd 

het woord Staat, dat ‘doelde op de gehele rechtsgemeenschap, de koloniën 

omvattende.’19 De terminologie van de grondwetgever van 1887 volgend, 

blijkt dat het eerste hoofdstuk van de Grondwet Rijksstaatsrecht betreft – 

en dus enkel van toepassing is op de Nederlandse ingezetenen in het Rijk 

in Europa.20 Uit de verschillende grondrechtenbepalingen uit de Grondwet 

van 1938 blijkt op geen enkele wijze dat deze grondrechten van toepassing 

zijn op ingezetenen van de koloniën en bezittingen, laat staan dat uit de 

rubricering van bepaalde grondrechten in andere hoofdstukken zou 

moeten worden afgeleid dat deze een bredere werking zouden hebben 

dan die welke in het eerste hoofdstuk geplaatst waren. Evenmin blijkt uit 

het onderlinge verband tussen de verschillende normen dat deze van toe

passing zouden kunnen zijn op de Nederlanders en Nederlandse onderda

nen in de overzeese bezittingen en/of koloniën.

Daarnaast is vermeldenswaardig dat in het regeringsreglement van 1854 

en in de Indische Staatsregeling van 192521 grondrechten zijn opgeno

men.22 Zoals gesteld door Kleintjes en De Louter staan meerdere grond

rechtelijke bepalingen in deze regelingen, zoals het recht van vereniging 

en vergadering, de vrijheid van drukpers en de bescherming van de per

soonlijke vrijheid.23 Ook de Staatsregeling van Curaçao van 1936,24 en de 

Staatsregeling van Suriname van 193725 kenden enkele grondrechtelijke 

bepalingen. Deze bepalingen waren uiteraard bedoeld voor overzeese in

gezetenen, net zoals de grondrechtelijke bepalingen in de vooroorlogse 

Grondwetten waren bedoeld voor de ingezetenen van het Rijk in Europa. 

Met andere woorden, de omstandigheid dat in de overzeese staatsregelin

gen identieke grondrechten waren opgenomen rechtvaardigt de conclusie 

dat overzeese Nederlanders c.q. Nederlandse onderdanen geen beroep 

konden doen op de grondrechtenbepalingen in de Grondwet, aangezien 

hun Staatsregeling min of meer een eigen grondrechtencatalogus bevatte. 

Tot slot vindt de conclusie dat overzeese Nederlanders c.q. Nederlandse 

onderdanen zich niet kunnen beroepen op de grondwettelijke grond

rechtenbepalingen, gehoor in de destijdse ‘staatsrechtelijke letterkunde.’26 

De Savornin Lohman schrijft terecht in zijn Onze constitutie dat de inge

zetenen van OostIndië ‘geen enkel bij de grondwet gewaarborgd recht’ 

bezitten.27 Zij bezitten volgens hem louter rechten en vrijheden die bij 

gewone wet voor OostIndië tot stand zijn gekomen.28 Voor wat betreft de 

ingezetenen van WestIndië merkt De Savornin Lohman op dat de rech

ten van de WestIndische ingezetenen in het Regeringsreglement op de

zelfde manier zijn geregeld als de grondwettelijke rechten van de ingeze

tenen in het Rijk in Europa. Met andere woorden: voor de ingezetenen 

van zowel OostIndië als WestIndië waren de rechten en vrijheden zoals 

verankerd in de Grondwet niet van toepassing. Zij konden enkel een 



JANUARI 2017  TVCR10 ARTIKELEN

29  Van Vollenhoven verwijst 
naar de volgende bepalingen: 
art. 55 Indische Staatsregeling; 
artikelen 69 en 71 Surinaamsche 
Staatsregeling en artikel 68 van 
de Curaçaosche Staatsregeling. 
Van Vollenhoven 1934, p. 348. 
30  Van Vollenhoven verwijst 
naar: artt. 81, 85, 91, 128 en 143 
van de Grondwet van 1922. Van 
Vollenhoven 1934, p. 348. 
31  Van der Pot 1940, p. 102. 
32  Van Vollenhoven 1934, p. 
348: ‘Zeker, er zijn er [ministers] 
die uitsluitend – buitenlandsche 
zaken – of gedurig – financiën, 
defensie, koloniën – met staats
aangelegenheden te maken 
hebben; er zijn er ook – justitie, 
binnenlandsche zaken, onder
wijs, waterstaat, arbeid – voor 
wie dat hooge uitzondering is. 
Maar er is geen enkel Neder
landsch minister, wiens taak be
perkt is binnen de wanden van 
het rijksstaatsrecht; en in elk 
geval zal als lid van den raad van 
ministers elk minister de zaak 
van het koninkrijk gedurig 
ontmoeten.’ 

beroep doen op de grondrechten die waren verankerd in hun eigen 

Staatsregeling c.q. Regeringsreglement. Van Vollenhoven merkt in het 

kader van de mogelijke toepassing van de grondwettelijke grondrechten 

op overzeese ingezetenen van het Koninkrijk op: 

‘Alleen: zóó als men in Indië en in WestIndië – te recht – staatkundige rechten slechts 

geeft aan diegenen uit dit complex, die behalve Nederlandsch onderdaan tevens ingezete

nen van NederlandschIndië, van Suriname of van Curaçao zijn29 – denk aan den eisch van 

provinciaal en van plaatselijk ingezetenschap in de artikelen 128 en 143 grondwet –, zoo 

geeft het rijksstaatsrecht politieke rechten slechts aan die Nederlandsche onderdanen, die 

bovendien ingezetenen zijn van het rijk.’30 

Van belang is tevens dat Van der Pot in zijn eerste druk van het Handboek 

van het Nederlandse staatsrecht stelt dat onder meer de artikelen 3, 4 en 7 – 

9 van het eerste hoofdstuk enkel staatsrecht van het Rijk in Europa zijn, 

met als gevolg dat overzeese ingezetenen geen rechten daaraan kunnen 

ontlenen.31 

Op grond hiervan lijkt de stelling gerechtvaardigd dat de ingezetenen van 

Oost en WestIndië zich niet konden beroepen op de grondrechtelijke be

palingen in de Grondwet. De grondrechtelijke bescherming van overzeese 

Nederlanders of Nederlandse onderdanen diende te worden gezocht in de 

grondrechtencatalogus in het geldende Regeringsreglement en/of de 

Staatsregeling. De grondrechtencatalogus van de Grondwet gold enkel 

voor Nederlanders die tevens ingezetenen waren van het Rijk in Europa. 

Het tweede deel van de vraag dient zich hier aan. Dit luidt: dienen orga

nen wier hoofdtaak de Staat betreft bij de uitoefening van hun bevoegdhe

den ten aanzien van de overzeese bezittingen en koloniën, zich te houden 

aan de grondrechtelijke bepalingen in de Grondwet, waaraan – zoals hier

boven toegelicht – overzeese Nederlanders c.q. Nederlandse onderdanen 

geen rechten konden ontlenen? Voor zover bekend wordt in de vooroorlog

se literatuur slechts door een enkeling, zoals Van Vollenhoven en Van der 

Pot, een onderscheid gemaakt tussen organen van het Rijk en organen 

van de Staat. Van Vollenhoven wijst erop dat hoewel het Koninkrijk een 

‘eigen stel organen’ ontbeert, er meerdere Rijksorganen c.q. Rijks

bewindslieden zijn die zich (ook) bezig houden met het Koninkrijk – 

zoals de Raad van State, de ministers, de raad van ministers, de Staten

Generaal en de Algemene Rekenkamer.32 

Op grond van het hiervoor gestelde is aannemelijk dat – aangezien het 

Koninkrijk geen eigen organen kende – Rijks en Staatsorganen dezelfde 

organen waren die werden bemenst door dezelfde personen. Het ligt om 

deze reden prima facie voor de hand om te stellen dat aangezien 

Staatsorganen tevens organen van het Rijk zijn – en Rijksorganen inte

graal gebonden zijn aan de Grondwet – Staatsorganen ook ten volle 
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gebonden zijn aan de Grondwet. Deze redenering is echter onzuiver. Dat 

komt doordat Rijks en Staatsorganen op een ander niveau functioneren; 

Rijksorganen functioneren voor het Rijk in Europa, koloniën en bezittin

gen uitgezonderd, en de Staatsorganen voor de Staat, incluis de koloniën 

en bezittingen. Hierbij geldt op grond van artikel 2 Grondwet 1887 dat de 

gehele Grondwet verbindend was voor de grondwettelijke organen voor 

zover deze bevoegdheden uitoefenden voor het Rijk in Europa. Dat ligt 

anders voor zover deze organen als Staatsorgaan optraden, en dus be

voegdheden uitoefenden ten aanzien van de koloniën en bezittingen. Dat 

heeft evenzeer te maken met artikel 2 Grondwet 1887. Deze grondwettelij

ke bepaling perkt namelijk de territoriale werkingssfeer van de Grondwet 

in door te bepalen dat de Grondwet ‘alleen voor het Rijk in Europa verbin

dende [is], voor zoover niet het tegendeel daaruit blijkt.’ Indien niet uit 

een grondwettelijke norm, of uit het onderlinge verband tussen verschil

lende normen, blijkt dat een bepaling ook overzeese gelding heeft, wordt 

de reikwijdte van de betreffende bepaling door de Grondwet zelf voor wat 

betreft het ‘Staatsniveau’ ingeperkt. Het gevolg daarvan is dat sommige 

grondwettelijke normen niet verbindend zijn voor het Rijk ‘buiten 

Europa’, en dus ook niet voor de organen handelend ten behoeve van de 

Staat, indien uit deze normen niet (of in ieder geval: onvoldoende) blijkt 

dat zij koloniale werking hebben. De grondrechtenbepalingen zijn, zoals 

hierboven uiteengezet, normen waarvan de Grondwet de geografische 

werkingssfeer inperkt. Als gevolg daarvan zijn grondwettelijke grondrech

ten van de vooroorlogse Grondwet niet verbindend voor Staatsorganen. In 

de hierna volgende paragraaf zal worden bezien welke plek de grondrech

ten innamen in de naoorlogse periode tot de totstandkoming van het 

Statuut voor het Koninkrijk in 1954. 

3.  Grondrechten in het Koninkrijk: naar een nieuwe 
rechtsorde

De toespraak die Hare Majesteit de Koningin op 7 december 1942 voor 

Radio Oranje had gehouden en waarin zij voor de tijd na de Tweede 

Wereldoorlog een fundamentele herziening van de verhoudingen tussen 

de delen van het Koninkrijk had aangekondigd, noopten na de bevrijding 

tot daden. Reeds in de zomer van 1945 noodzaakte de eenzijdig door 

Soekarno en Hatta uitgeroepen onafhankelijkheid van een Repoeblik 

Indonesia ertoe ten aanzien van Indonesië een andere koers te varen dan 

ten aanzien van Suriname en de Nederlandse Antillen, die geen belang

stelling hadden voor een uittreding uit het Koninkrijk der Nederlanden. 

De grondslagen voor de toekomstige relatie tussen het Koninkrijk der 
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33  Zie over het akkoord uitge
breider De Meij 2007, p. 
190219.
34  Wet Souvereiniteitsover
dracht Indonesië, Stb. 1949, J 
570.
35  Stb. 1949, J. 600.
36  Dit is door J.W.A. Fleuren op 
overtuigende wijze aangetoond 
in een tweetal lezenswaardige 
beschouwingen, Fleuren 2010 
en Fleuren 2012.

Nederlanden en Indonesië werden in 1946 gelegd in het Akkoord van 

Lingadjatti. In dit akkoord kwamen Nederland en de Soekarnogetrouwen 

overeen dat na een overgangsperiode waarin Nederland de facto de 

Republiek Indonesië zou erkennen over die gebieden waarover deze feite

lijk gezag uitoefende, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en een op te 

richten Republiek der Verenigde Staten van Indonesië (Repoeblik 

Indonesia Serikat, RIS) een NederlandsIndonesische Unie zou worden ge

vormd, met de Nederlandse Koning als hoofd.33 De constitutionele grond

slag hiervoor werd in 1948 geschapen door in de Grondwet een nieuw 

veertiende hoofdstuk op te nemen, waarin voor de wetgever de mogelijk

heid werd gecreëerd om in afwijking van de Grondwet wetgeving tot 

stand te brengen teneinde de nieuwe rechtsorde met betrekking tot de 

overzeese Rijksdelen vorm te geven. 

Uiteindelijk kreeg de NederlandsIndonesische Unie haar beslag door 

middel van de wet van 21 december 1949, welke op 27 december 1949 in 

werking is getreden.34 Zij was voorzien van een groot aantal bijlagen, 

waaronder het Statuut van de NederlandsIndonesische Unie, dat op de

zelfde dag in werking is getreden.35 De NederlandsIndonesische Unie 

was blijkens dit Statuut een samenwerking tussen twee onafhankelijke 

staten, die op een aantal onderdelen door middel van gemeenschappelijke 

organen hun samenwerking structureerden. Het Statuut van de Unie zelf 

en al het recht dat door de organen van de Unie geschapen werd was van 

hogere rang dan het recht van de deelgenoten zelf, zo bleek vooral uit arti

kel 18 van het Statuut van de Unie. Het recht van het Koninkrijk der 

Nederlanden zelf, inclusief de Grondwet en de beoogde nieuwe 

Rijksgrondwet, zou door de rechter aan het recht van de Unie getoetst 

kunnen worden.36

In het kader van ons onderwerp is vooral artikel 3 van het UnieStatuut 

zeer interessant. Deze bepaling luidde: ‘Beide deelgenoten verbinden zich 

hun staatsbestel te baseren op de beginselen der democratie en te streven 

naar een onafhankelijke rechtspraak (lid 1). Beide deelgenoten zullen de 

in de Bijlage van dit Statuut vermelde fundamentele menselijke rechten 

en vrijheden erkennen (lid 2).’ Op grond van deze bepaling vormden de in 

de Bijlage opgenomen grondrechten aldus deel van het Unierecht, 

hadden dus een hogere rang dan het nationale recht van beide deelgeno

ten en vormden een toetsingskader voor de nationale rechter. Tot de in de 

bijlage opgenomen grondrechten behoorde onder meer de gelijkheid (arti

kel 1 lid 2 en 3 en artikel 2), de onschendbaarheid van de woning (artikel 

5), de vrijheid van geweten en godsdienst (artikel 7), de vrijheid van me

ningsuiting (artikel 8), het recht om vakverenigingen op te richten of 

daarvan lid te worden (artikel 12) en de bevordering van de volksgezond

heid (artikel 18). 
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37  Kamerstukken II 1956/57, 
4500 Hoofdstuk III nr. 15.
38  Zie over de inhoud van deze 
resoluties uitgebreider Van 
Helsdingen 1957, p. 3159.

Zolang het UnieStatuut met bijlagen gegolden heeft, is het de hoogste 

rechtsbron binnen het Koninkrijk der Nederlanden geweest: na de inwer

kingtreding van het Statuut op 29 december 1954 zijn uiteraard ook de 

Koninkrijksorganen gebonden geweest aan het Unierecht, hetgeen met 

zich brengt dat ze dat ook waren aan de in de Bijlage opgenomen grond

rechten. Maar de NederlandsIndonesische Unie is nooit tot wasdom ge

komen: ze is eenzijdig door Indonesië in februari 1956 opgezegd, waarbij 

het Koninkrijk zich zeer tegen zijn zin heeft neergelegd.37 Door de ontbin

ding van de NederlandsIndonesische Unie kwam er uiteraard ook een 

einde aan de gelding van het UnieStatuut en de daarbij behorende grond

rechtencatalogus. Dit roept de vraag op aan welke grondrechten de orga

nen van het vernieuwde Koninkrijk voor het overige eigenlijk gebonden 

waren. Een antwoord op die vraag zal gezocht moeten worden in het 

andere naoorlogse dekolonisatietraject: de nieuwe rechtsorde voor het 

Koninkrijk der Nederlanden zelf, waarin Nederland staatkundig verbon

den bleef met Suriname en de Nederlandse Antillen. 

De eerste serieuze pogingen om deze nieuwe rechtsorde tot stand te bren

gen, die er op gericht was om de koloniale status van de Nederlandse 

Antillen (tot de grondwetsherziening van 1948 overigens aangeduid als 

Curaçao) en Suriname te beëindigen zonder de staatkundige betrekkin

gen met Nederland te doorbreken vonden plaats door middel van de 

Ronde Tafel Conferentie van 1948. De conferentie verenigde zich in 

maart 1948 op een aantal resoluties waarin de grondtrekken van een 

nieuwe staatkundige ordening vastgelegd werden.38 Het nieuwe 

Koninkrijk, dat Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zou gaan heten, 

zou langs tamelijk fundamentele weg worden geherstructureerd tot een 

min of meer federale staat waarin een Rijksgrondwet de hoogste wettelij

ke regeling zou zijn. De introductie van de term Rijksgrondwet (en van 

Rijkswetten, de wettelijke regelingen voor het gehele Koninkrijk die uit 

kracht van de Rijksgrondwet tot stand gebracht zouden moeten worden) 

betekende dat in het Koninkrijk een merkwaardige dubbelzinnigheid 

werd geïntroduceerd: in navolging van hetgeen artikel 2 van de Grondwet 

sinds 1887 voorschreef was de term ‘Rijk’ tot dan toe altijd voor het Rijk 

in Europa, Nederland dus, gereserveerd; zij ging nu echter juist het gehele 

Koninkrijk betekenen. Beoogd was dat de drie deelgenoten in het 

Koninkrijk (die ‘Landen’ gingen heten) ook zelf over een Landsconstitutie 

zouden beschikken; de Grondwet zou voortaan die voor Nederland zijn. 

Wij zullen in het vervolg telkens van ‘Koninkrijk’ spreken om verwarring 

op dit punt te voorkomen. In de Rijksgrondwet zouden eigen organen van 

het Koninkrijk worden geschapen, waaronder een Rijksregering, een 

Rijksraad (een Raad van State voor het Koninkrijk), een Rijkshof, dat 

onder meer bevoegd zou worden tot de toetsing van Landswetten aan 
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39  Het Rijkshof zou niet de be
voegdheid krijgen om ook Rijks
wetten aan de Rijksgrondwet te 
toetsen; deze zouden onschend
baar zijn. Wel zou het Rijkshof, 
zoals alle rechters in het Konink
rijk, natuurlijk ook Rijkswetten 
kunnen toetsen aan het Unie
Statuut en aan de grondrechten 
uit de Bijlage. 
40  Zie voor de inhoud ervan uit
gebreider Van Helsdingen 1957, 
p. 4647.
41  Luidende: ‘De aangelegenhe
den, welke tot de huishouding 
van het Koninkrijk behoren 
worden bij of krachtens deze 
Grondwet bepaald. De landen 
stellen hun grondwetten vast 
met inachtneming van de bepa
lingen dezer Grondwet. Zij eer
biedigen in wetgeving en be
stuur de huishouding van het 
Koninkrijk.’
42  De verkiezingen van 1948 
waren nodig om de tweede 
lezing mogelijk te maken van de 
grondwetsherziening die ertoe 
strekte de wetgever te machtigen 
van de Grondwet af te wijken bij 
het realiseren van de nieuwe ver
houdingen tot Indonesië, 
Suriname en de Nederlandse 
Antillen. De beide Interim
regelingen, de Wet souvereini
teitsoverdracht Indonesië en de 
bijbehorende regelingen en uit
eindelijk het Statuut voor het 
Koninkrijk zijn het product ge
weest van deze afwijkingsbe
voegdheid, die was neergelegd in 
het nieuwe hoofdstuk 14. Dit 
hoofdstuk is bij de grondwets
herziening van 1956 weer uit de 
Grondwet verwijderd, omdat het 
was uitgewerkt. 

Rijkswetten en de Rijksgrondwet en van de Landsgrondwetten aan de 

Rijksgrondwet39 en een Rijksparlement onder de naam Rijksstaten.40 In 

resolutie IV was vastgelegd welke de gemeenschappelijke aangelegenhe

den van het Koninkrijk zouden zijn. Daar maakte, onder c, ook de verze

kering van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden deel van uit. 

Op basis van de Resoluties is vervolgens een commissie onder voorzitter

schap van de hoogleraar Indisch Staatsrecht Logemann voortvarend aan 

de slag gegaan met een ontwerp voor een Rijksgrondwet, dat reeds in de 

nazomer van 1948 aan de regering kon worden aangeboden. De Grondwet 

voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden opende met een Eerste 

Titel, ‘Van de grondslagen van het Verenigd Koninkrijk’, waarvan het 

tweede hoofdstuk luidde ‘Van Nederlanders en burgers’, het derde hoofd

stuk de titel ‘Van de grondrechten’ en het vierde hoofdstuk de titel ‘Van 

de justitie’ had. In deze drie hoofdstukken is een uitgebreide grondrech

tencatalogus opgenomen, onder meer bestaande uit het kiesrecht en de 

gelijke benoembaarheid in openbare dienst (artikel 8), de vrijheid van 

godsdienst (de artikelen 1114), de drukpersvrijheid en het censuurverbod 

(artikel 16), het recht tot vereniging en vergadering (artikel 18), de on

schendbaarheid van de woning (artikel 27) en het briefgeheim (artikel 

28). De bepalingen onderscheiden met een redelijk grote mate van nauw

keurigheid of de Rijkswet, dan wel de Landswet bevoegd is tot beperking 

of nadere regulering – hetgeen invloed zou hebben gehad op de bevoegd

heid van de rechter tot toetsing, nu de Landswet wel, maar de Rijkswet 

niet getoetst zou kunnen worden aan de Rijksgrondwet. 

Invoering (ongetwijfeld in gewijzigde vorm) van de Rijksgrondwet zoals 

die door de CommissieLogemann was voorgesteld zou er aldus toe 

hebben geleid dat de organen van het Koninkrijk zoals die door de 

Rijksgrondwet in het leven geroepen zouden worden aan de in de hoofd

stukken twee, drie en vier opgenomen grondrechten onderworpen 

zouden zijn geweest, naast de bestaande binding aan de bij het Unie

Statuut behorende grondrechten, uiteraard. Mede in verband met artikel 

4 RGw.41 zouden echter ook de Landen bij de vaststelling van hun eigen 

Landsconstituties (en dus bij de vaststelling van de grondrechtencatalo

gus in die Landsconstituties) aan de Rijksgrondwet onderworpen zijn – 

met de mogelijkheid van toetsing door de rechter. 

De geschiedenis van het ontwerpLogemann is bekend. Het nieuwe 

KabinetDrees, dat na de verkiezingen van 1948 aantrad,42 zag weinig heil 

in een dergelijke zware constructie voor het nieuwe Koninkrijk en opteer

de voor een stap voor stapbenadering, waarin eerst de meest urgente 

kwestie – de verlening van autonomie aan Suriname en de Nederlandse 

Antillen – door middel van een tweetal interimregelingen werd gereali

seerd,43 vervolgens de betrekkingen met Indonesië definitief werden 
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43  De Interimregeling voor 
Suriname bereikte het Staatsblad 
in 1949 (Stb. 1949, J 575), die 
voor de Nederlandse Antillen in 
1950 (Stb. 1950, K 419).
44  Van Helsdingen spreekt van 
ongeveer 95 artikelen in de 
Grondwet die door de inwerking
treding van de Rijksgrondwet 
zouden moeten worden herzien, 
geschrapt of verplaatst: Van 
Helsdingen 1957, p. 488489.
45  Waarin de fundamenteel 
menselijke rechten en vrijheden, 
de rechtszekerheid en de deugde
lijkheid van bestuur als voorlo
pers van art. 43 Statuut al te 
vinden waren. 

afgewikkeld en daarna opnieuw nagedacht zou worden over de structuur 

die het verkleinde en vernieuwde Koninkrijk zou moeten hebben. 

Duidelijk was al wel dat deze structuur aanzienlijk minder ambitieus zou 

zijn dan de Rijksgrondwet van Logemann. In maart 1950 presenteerde de 

regering een Schets voor een Statuut dat de status van Suriname en de 

Neder landse Antillen in het Koninkrijk moest regelen. Deze Schets be

oogde niet meer te regelen dan de wijze waarop Suriname en de 

Nederlandse Antillen, voor zover hun belangen daarbij werden geraakt, 

konden deelnemen in de Nederlandse organen. Dit had niet slechts van 

doen met de wens om de structuur voor het vernieuwde Koninkrijk een

voudiger te laten, zodat de Grondwet niet al te fors hoefde te worden aan

gepast.44 De gewone, grondwettelijke organen zouden met een in de 

Schets geregelde inbreng van Suriname en de Nederlandse Antillen ook 

de belangen van deze beide Landen in het Koninkrijk behartigen. Een 

aparte grondrechtencatalogus was in de Schets niet opgenomen. In plaats 

daarvan koos zij voor een ander model: de grondrechten in de 

Landsregelingen en de Grondwet werden tot de 

Koninkrijksaangelegenheden gerekend, hetgeen regeling bij Rijkswet (de 

term is uit het ontwerpLogemann overgenomen) voorschreef. Aldus zou 

gewaarborgd zijn dat de grondwettelijke organen, die met inbreng van 

Suriname en de Nederlandse Antillen mede hun nietautonome belangen 

zouden behartigen, aan alle in de drie constituties opgenomen grond

rechten zouden worden gebonden.

De Schets liet de regeling van de staatsinrichting van Suriname en de 

Nederlandse Antillen over aan de Landsregelingen, die tot 1948 bij de wet 

werden vastgesteld. In de nieuwe opzet zou zij gedeeltelijk bij Lands

verordening en gedeeltelijk bij Rijkswet worden vastgesteld. De regeling 

van de grondrechten behoorde blijkens artikel 2 zoals we hierboven al 

zagen tot de bevoegdheid van de Rijkswetgever. Ditzelfde geldt overigens 

blijkens artikel 22 van de Schets ook voor de regeling van de grondrech

ten in de Grondwet, welke voortaan ook bij de Rijkswet zou dienen te ge

schieden. Hierdoor werd overigens mede beoogd te verzekeren dat het 

Koninkrijk greep hield op de regeling van de grondrechten in de beide 

overzeese Landen van het Koninkrijk, hetgeen noodzakelijk was nu de 

Schets in artikel 3 onder a onder meer de handhaving van de waarborgen 

als bedoeld in artikel 20845 van de Grondwet tot de nietinwendige aange

legenheden van Suriname en de Nederlandse Antillen verklaarde. 

In de in december 1951 aangeboden Schets, die mede een reactie was op 

in Suriname levende bezwaren tegen de Schets uit 1950, worden op het 

punt van de grondrechten zonder dat daar heel bewust bij stil gestaan 

lijkt te zijn een geheel andere structuur voorgesteld. Weliswaar dienden 

de grondrechten die golden in Suriname en de Nederlandse Antillen 
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46  Een dergelijke regeling zou 
immers als lex superior de wer
king van art. 2 Gw. ondergraven 
hebben; zou men de hogere rang 
van het Koninkrijksrecht niet 
aanvaard hebben (en in de 
Schets van 1950 was dat nog niet 
geheel duidelijk), dan zou de re
geling van de grondrechten bij 
Rijkswet als lex specialis (of mis
schien zelfs als lex posterior) een 
vergelijkbaar effect gehad 
hebben.
47  Toelichting bij de Schets van 
december 1951, p. 2.
48  De Schets van December 
1951 is hierover zelf ambigue: zij 
stelt dat het Statuut naast de 
Grondwet zal komen te staan. De 
notulen van het adviseursoverleg 
van 10 januari 1952 stellen 
echter klip en klaar; ‘In de ge
dachtengang van het XIVe 
hoofdstuk der Grondwet kan het 
“Statuut” niet minder zijn dan in 
wezen een stuk Rijksgrondwet 
buiten de Grondwet voor het 
Koninkrijk der Nederlanden, 
doch tevens op deze laatste pre
judiciërende, zoals een stuk hei
paal los bovenop een heipaal, die 
te kort is, wordt geheid.’ 

evenals in de Schets van 1950 te worden geregeld in de Landsregelingen 

van beide Landen en was deze regeling een aangelegenheid van het 

Koninkrijk, maar dat vereiste niet langer regeling bij Rijkswet; de Schets 

van 1951 verklaarde onder punt 4 dat ook deze bepalingen in de 

Landsregeling bij Landsverordening worden vastgesteld, doch dat deze 

Landsverordening dient te worden goedgekeurd bij Algemene Maatregel 

van Rijksbestuur. Aldus wordt een fundamenteel andere keuze gemaakt 

ten aanzien van de bevoegdheid van het Koninkrijk met betrekking tot de 

grondrechten. Was er zowel in de Rijksgrondwet als in de Schets van 1950 

sprake van dat de grondrechten door een Koninkrijksregeling zouden 

worden vastgesteld (de Rijksgrondwet zelf, respectievelijk de Rijkswet), 

daar is er in de Schets van december 1951 nog slechts sprake van de be

voegdheid van het Koninkrijk om een herziening van de grondrechten in 

Suriname en de Nederlandse Antillen goed te keuren. Ten aanzien van de 

Grondwet (en de daarin opgenomen grondrechten) zweeg de Schets van 

1951 zelfs geheel. 

Dit is een belangrijke constatering. Want de nieuw beoogde opzet bete

kende een duidelijke uitbreiding van de constitutionele autonomie van de 

Caribische Landen: ook hun grondrechten konden ze voortaan autonoom 

en in hun eigen Staatsregelingen regelen, op een vergelijkbare wijze als 

Nederland de Nederlandse grondrechten in de Nederlandse Grondwet re

gelde. Maar daarbij lijkt volstrekt uit het oog verloren te zijn welke conse

quentie hieraan verbonden was ten aanzien van de grondrechten in relatie 

tot het buiten Nederland gelegen Koninkrijk. In de vorige paragraaf zagen 

we immers dat artikel 2 Grondwet, zoals dit in 1887 in de Grondwet was 

opgenomen en sindsdien ongewijzigd was gebleven, met zich bracht dat 

de grondrechten geen gelding hadden buiten het Rijk in Europa en der

halve de grondwettelijke organen daaraan ook niet waren gebonden in 

hun handelen ten aanzien van het buiten het Rijk gelegen Koninkrijk. 

Het afzien van regeling van de grondrechten bij Rijkswet zorgde ervoor 

dat deze uit artikel 2 Grondwet voortvloeiende status iuris gehandhaafd 

zou zijn gebleven.46 Evenzeer bonden de in de Landsregelingen opgeno

men grondrechten uiteraard slechts de eigen Landsorganen van Suri

name en de Nederlandse Antillen. Dat ook de Schets van 1951 de instel

ling van aparte organen van het Koninkrijk afwees, verandert daar niets 

aan: het bevestigt in feite slechts dat de vooroorlogse regeling op dit punt 

van kracht zou zijn gebleven.47 Wel wordt voor het eerst vastgelegd dat het 

Statuut een status hoger dan de Grondwet zal hebben en ook zelf een con

stitutioneel karakter zal (moeten) hebben, waarmee de in 1948 losgelaten 

gedachte aan een Rijksgrondwet in afgeslankte vorm weer terugkeert.48 

Het Werkstuk van 1952, in veel opzichten de eigenlijke basis voor het 

Statuut van 1954, gaat weer een stap verder. In de toelichting bij punt 2 
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49  De term Landsregeling als 
aanduiding voor de overzeese 
constituties is uiteindelijk ver
vangen door de oudere term 
Staatsregeling.
50  Punt 1 onder 1 verklaart: ‘Dit 
Statuut laat, voorzover het niet 
anders bepaalt, de regeling van 
het Koningschap, de Raad van 
State, de Regering en de wetge
vende macht van het Koninkrijk, 
de Hoge Raad, de buitenlandse 
betrekkingen en defensie over 
aan de Grondwet voor het 
Koninkrijk der Nederlanden.’ 
Art. 5 lid 1 Statuut regelt in een 
enigszins gewijzigde redactie 
een vergelijkbare materie: die 
delen van de Grondwet die niet 
of niet uitsluitend de Neder
landse Landsconstitutie zijn, 
maar tot de Koninkrijks
constitutie behoren. 
51  Een grondwettelijke norm die 
niet bij Rijkswet wordt vastge
steld is om die reden in de statu
taire systematiek per definitie 
geen Koninkrijksnorm. 
52  Zie ook Bovend’Eert e.a. 
2015, p. 253, 266 e.v.

van het Werkstuk wordt zonder enig voorbehoud gesproken van organen 

van het Koninkrijk en wordt eveneens duidelijk gemaakt dat het Statuut 

ten opzichte van de Grondwet de hogere regeling is. Over grondrechten 

als zodanig wordt in het Werkstuk niet gesproken, maar wel wordt bij de 

aangelegenheden van het Koninkrijk de waarborging van de fundamente

le menselijke rechten en vrijheden vermeld. Punt 35 trekt daaruit de con

sequentie dat een herziening van de Staatsregeling49 op het stuk van de 

grondrechten de goedkeuring van de regering van het Koninkrijk be

hoeft, aldus de regeling van de Schets van 1951 overnemende. Wel bevat 

het Werkstuk voor het eerst een voorloper van artikel 5 lid 1 van het 

Statuut, waardoor (mede in verband met de beoogde hiërarchisch hogere 

regeling van het Statuut ten opzichte van de Grondwet) artikel 2 Grond

wet zijn gelding en relevantie in belangrijke mate verliest.50 Leidt dit ertoe 

dat in de beoogde opzet de grondwettelijke grondrechten (of die welke in 

de beide Staatsregelingen opgenomen waren) een ruimere gelding 

zouden hebben verkregen? Het antwoord daarop moet ontkennend 

luiden. Onder de in punt 1 genoemde grondwettelijke onderwerpen, die 

uit kracht van het Statuut gelding op Koninkrijksniveau zouden verkrij

gen, werden de grondrechten namelijk niet genoemd. De onverbindend

heid van artikel 2 Grondwet zou dus inhoudelijk geen effect gehad 

hebben: de drie grondrechtencatalogi binden de organen van het eigen 

Land, niet de organen van het Koninkrijk – terwijl nu juist het Werkstuk 

er weer zonder voorbehoud voor kiest om aparte organen van het 

Koninkrijk te constitueren.

Het uiteindelijke Statuut, zoals dat in 1954 is aanvaard, gaat blijkens zijn 

preambule en de officiële toelichting daarop weer ten volle uit van de ge

dachte dat er door Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen 

samen in het Koninkrijk der Nederlanden een nieuwe rechtsorde in het 

leven geroepen is. Deze nieuwe rechtsorde wordt geschraagd door een 

eigen Koninkrijksconstitutie, welke gedeeltelijk in het Statuut en gedeel

telijk in de Grondwet is vastgelegd. Het Statuut is hierbij de hiërarchisch 

hogere regeling en dit is ten opzichte van de gehele Grondwet het geval 

(artikel 5 lid 2). Slechts voor zover het Statuut zulks bepaalt, is een grond

wettelijke norm deel van de Koninkrijksconstitutie (artikel 5 lid 1) en als 

dat het geval is, wordt die grondwettelijke norm vastgesteld bij Rijkswet 

(artikel 5 lid 3).51 Uit kracht van het Statuut zijn er organen van het 

Koninkrijk, die weliswaar hun fundament vinden in de Grondwet en ook 

gedeeltelijk via grondwettelijke procedures opereren, maar die geen 

Nederlandse organen zijn, aldus de officiële toelichting bij artikel 5 lid 1.52 

In de uiteindelijke redactie van het Statuut is de bevoegdheid van het 

Koninkrijk met betrekking tot de grondrechten door het Koninkrijk ver

smald tot het waarborgen ervan, zoals artikel 43 lid 2 het omschrijft, 
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53  Zoals ook Van Helsdingen 
met nadruk betoogt op p. 498 
van zijn studie. Zie hierover ook 
nader Bovend’Eert e.a., ibid., p. 
329.
54  Met een in de volgende para
grafen te bespreken uitzonde
ring, namelijk art. 2 Gw. (1983).

terwijl artikel 43 lid 1 stelt dat de (regeling met betrekking tot) de grond

rechten in de eerste plaats tot de zorg der Landen behoort. De artikelen 

44 en 45 regelen vervolgens dat de Koninkrijksregering ten aanzien van 

een wijziging van de Staatsregelingen met betrekking tot de grondrechten 

een goedkeuringsrecht heeft en dat de Caribische Landen op hun beurt 

via een verplichte behandeling in de Rijksministerraad inspraak hebben 

in de wijziging van de Nederlandse grondrechten. Beide voorzieningen 

zorgen er echter niet voor dat in de Landsconstituties opgenomen grond

rechten daardoor het karakter van Koninkrijksnormen krijgen: het zijn en 

blijven Landsnormen die door middel van Landswetgeving tot stand ge

bracht worden.53 

Zo is aldus het aanvankelijke oogmerk om in de nieuwe Koninkrijks

constitutie een uitgebreide grondrechtencatalogus op te nemen, die de or

ganen van het Koninkrijk en van de Landen gelijkelijk zou binden, losge

laten toen vanuit het oogpunt van eenvoud een geheel nieuwe Konink

rijksconstitutie als veel te zwaar werd bevonden. De aanvankelijk 

bedachte oplossing om de in de verschillende Landsconstituties opgeno

men grondrechtencatalogi via een vaststelling bij Rijkswet het karakter 

van een gemeenschappelijke Koninkrijksgrondrechtencatalogus te geven 

is in 1951 losgelaten en vervangen door de gedachte dat het Koninkrijk 

slechts bevoegd zou zijn tot het goedkeuren van grondrechtelijke normen 

in de Caribische Landen. Hoewel zulks de constitutionele autonomie van 

Suriname en de Nederlandse Antillen versterkte, lijkt het erop dat vol

strekt uit het oog is verloren dat de consequentie hiervan was dat er geen 

grondrechten ‘van het Koninkrijk’ meer zouden zijn en dat artikel 2 

Grondwet, dat er altijd voor had gezorgd dat de grondrechten in en ten 

aanzien van overzee geen gelding hadden, op dat punt onverkort geldend 

bleef. Toen vervolgens de in 1948 verdedigde gedachte dat er toch wel de

gelijk een nieuwe rechtsorde zou moeten komen met eigen organen van 

het Koninkrijk in afgeslankte vorm via het Werkstuk en het uiteindelijke 

Statuut terugkeerde, ging dit te meer klemmen: weliswaar ontnam artikel 

5 lid 1 Statuut aan artikel 2 Grondwet in belangrijke mate zijn werking, 

maar het effect ten aanzien van de grondrechten is ongeveer hetzelfde, 

omdat de grondwettelijke grondrechten in deze bepaling niet worden ge

noemd, niet bij Rijkswet zijn vastgesteld en de organen van het 

Koninkrijk dus niet binden.54

De enige uitzondering die het Statuut daarop zelf maakt is artikel 46, 

waarin aan Nederlanders die ingezetenen van het betrokken Land zijn het 

actieve en passieve kiesrecht voor het Landsparlement wordt toegekend. 

In 1985 is hier op aandringen van Nederland een tweede lid aan toege

voegd dat het mogelijk maakt dat een Land het kiesrecht voor het 

Landsparlement ook toekent aan nietingezeten Nederlanders. Artikel 46 
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heeft geen duidelijke voorloper in de beide Schetsen of het Werkstuk, 

maar sluit inhoudelijk (maar aanzienlijk gedetailleerder) aan bij artikel 8 

uit de Rijksgrondwet1948. De kiesrechtregeling in artikel 46 is aldus het 

enige grondrecht dat in het Statuut is te vinden. Het is echter blijkens zijn 

redactie een bepaling die zich met name als begrenzende norm tot de 

Landen richt, zodat het de vraag is wat de binding van de Koninkrijks

organen aan deze bepaling materieel te betekenen heeft: het kiesrecht be

hoort immers niet tot de aangelegenheden van het Koninkrijk. 

Vermoedelijk onbedoeld en ook onvoorzien is er in 1954 derhalve een con

structie in het leven geroepen waarin werd afgezien van het opstellen van 

een eigen grondrechtencatalogus op het niveau van het Koninkrijk, de in 

de Landsconstituties opgenomen grondrechten evenmin gelding hebben 

verkregen op Koninkrijksniveau, maar anderzijds wel is voorzien in eigen 

organen van het Koninkrijk die dus niet onderworpen zijn aan de in de 

Landsconstituties opgenomen grondrechten. In de volgende twee para

grafen zal bezien worden of en in hoeverre deze omissie in de jaren 

daarna is opgemerkt en hersteld.

4.  De plaats van de grondrechten in de rechtsorde van het 
Koninkrijk tussen 1954 en 1983

Nadat het Statuut op 15 december 1954 door Hare Majesteit Koningin 

Juliana is bevestigd en vervolgens in werking is getreden, heeft de in de 

vorige paragraaf geschetste ontwikkeling zich voortgezet. Meerdere 

malen is na de inwerkingtreding van het Statuut aandacht besteed aan de 

invulling en betekenis van artikel 43, eerste en tweede lid; telkens is daar

bij vooral vastgesteld dat de verhouding tussen beide bepalingen zo 

geduid moet worden dat het opstellen en uitvaardigen van een grondrech

tencatalogus en de handhaving ervan een Landsaangelegenheid zijn. De 

vraag in hoeverre de door de drie Landen opgestelde grondrechten (en 

dan vooral de in de Grondwet opgenomen grondrechten) ook de 

Rijksorganen zouden kunnen binden bleef daarbij structureel buiten 

beeld, zoals we zullen zien. Aan de grondrechten als zodanig is in 

Nederland in de periode tussen 1954 en de grondwetsherziening van 1983 

vooral systematisch aandacht besteed tijdens de voorbereidingen van de 

grondwetsherziening van 1972. We zullen verderop in deze paragraaf 

bezien in hoeverre hierbij aandacht besteed is aan de verhouding tussen 

de in de Grondwet opgenomen grondrechten en de rechtsorde van het 

Koninkrijk. We zullen echter eerst aan de hand van een paar voorbeelden 

uit de parlementaire geschiedenis laten zien in hoeverre in de jaren na de 

invoering van het Statuut aandacht aan de kwestie is gewijd. 
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55  Kamerstukken I 1955/56, 4100 
nr. 48, p. 10.
56  Ibid.
57  Kamerstukken I 1955/56, 4100 
nr. 48a, p. 7. Opmerkenswaard is 
hoezeer de regering in dit vroege 
statutaire stadium zuiver rede
neert: er is een regering van het 
Koninkrijk, dat is een ander 
orgaan dan de Nederlandse rege
ring en daaraan gekoppeld zijn 
er ook andere bevoegdheden en 
dus ook andere verantwoordings
plichten jegens de kamers der 
StatenGeneraal. Overigens had 
de regering ook reeds bij de par
lementaire behandeling van het 
ontwerpStatuut in de Eerste 
Kamer duidelijk gemaakt dat er 
een duidelijk onderscheid ge
maakt dient te worden tussen de 
ministerraad van Nederland en 
die van het Koninkrijk: 
Kamerstukken I 1953/54, 3517 nr. 
15b, p. 4. Het hier door de rege
ring verdedigde standpunt wijst 
reeds vooruit naar de uiteindelijk 
in 2010 ingevoerde bepalingen 
van art. 27 lid 2, 3 en 4 Statuut, 
waarin deze bevoegdheidsverde
ling wordt vastgelegd en van con
crete inhoud wordt voorzien. 
58  Kamerstukken I 1955/56, 4100 
nr. 48a, p. 10.

Tijdens de parlementaire behandeling van de rijksbegroting 1956 werd 

door een aantal leden van de Eerste Kamer gevraagd of binnen het 

Koninkrijk wel sprake was van een volkomen gelijkwaardigheid van de 

drie Landen bij het behartigen van de buitenlandse betrekkingen, vooral 

op het stuk van het aangaan van volkenrechtelijke verplichtingen. Voorts 

wilden deze leden weten, in hoeverre in de Nederlandse Antillen de vrij

heid van vakvereniging was gegarandeerd – nu er vanwege het internatio

naal verbond van vakverenigingen een klacht tegen het Koninkrijk was 

ingediend.55 Waaruit deze klacht bestond wordt uit de stukken niet duide

lijk, maar kennelijk waren ook te Curaçao gelegerde mariniers betrokken 

bij de arrestatie van enkele voormannen van vakverenigingen.56

In haar beantwoording gaat de regering tamelijk uitgebreid in op de 

nieuwe verhoudingen op dit punt. Gewezen wordt op het feit dat er onder 

het Statuut vier regeringen zijn: die van het Koninkrijk en die van elk der 

Landen. Elk dezer regeringen, zo de regering, is verantwoordelijk voor de 

binnen de eigen huishouding vallende bevoegdheden. Bij het voldoen aan 

volkenrechtelijke verplichtingen kan het aldus voorkomen dat er door vier 

regeringen verantwoordelijkheid gedragen wordt: de regering van het 

Koninkrijk is verantwoordelijk voor het aangaan van het verdrag en voor 

de inwerkingtreding ervan, de regeringen van de Landen zijn verantwoor

delijk voor de juiste implementatie van de eruit voortvloeiende verplich

tingen. Slechts voor zover een Land die verplichtingen niet of niet juist 

nakomt is er eventueel aanleiding voor ingrijpen van de Koninkrijks

regering.57 In het verlengde hiervan duidt de regering ook de uitleg van 

artikel 43 lid 2 Statuut: ‘in verband met het vorenstaande mogen de on

dergetekenden overigens ter voorkoming van misverstand nog opmerken, 

dat de verwezenlijking der fundamentele menselijke rechten en vrijhe

den, waartoe ook de vrijheid van vakvereniging dient te worden gerekend, 

een interne aangelegenheid der overzeese Rijksdelen is (artikel 43 

Statuut). Alleen het waarborgen dier rechten en vrijheden is aangelegen

heid van het Koninkrijk.’58

In hetzelfde parlementaire jaar diende de regering een ontwerp bij de 

Tweede Kamer in voor een nieuwe regeling van de uitzonderingstoestand, 

de Oorlogswet voor Nederland. Zoals de naam al aangeeft betrof het hier 

een Nederlandse Landswet, die diende ter uitvoering van de toenmalige 

artikelen 202 en 203 van de Grondwet. Interessant is dat in de memorie 

van toelichting in het geheel niet wordt ingegaan op de vraag of een wet

telijke regeling inzake de uitzonderingstoestanden niet gebaseerd zou 

moeten worden op artikel 34 van het Statuut, hetwelk de Rijkswetgever de 

opdracht gaf om een wettelijke regeling met betrekking tot de uitzonde 

ringstoestanden uit te vaardigen.59 Tijdens de parlementaire behandeling 

is daaraan wel uitgebreid aandacht gewijd. Verscheidene leden van de 
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59  Kamerstukken II 1955/56, 
4108 nr. 3.
60  Kamerstukken II 1955/56, 
4108 nr. 8, p. 12.
61  Kamerstukken II 1955/56, 
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Tweede Kamer waren van mening dat artikel 34 Statuut, dat van hogere 

rang is dan de artikelen 202 en 203 van de Grondwet, de juiste rechts

grondslag voor een wettelijke regeling van deze materie opleverde. Andere 

leden van de Tweede Kamer waren echter van mening dat artikel 14 lid 3 

van het Statuut alsnog zou machtigen om – uitsluitend voor Nederland – 

een regeling tot stand te brengen die haar grondslag in de artikelen 202 

en 203 Grondwet zou vinden.60 In haar memorie van antwoord geeft de 

regering aan omtrent de materie overleg met de regeringen van de Neder

landse Antillen en Suriname te hebben gevoerd. Dit overleg resulteert 

erin, aldus de regering, dat het voorgestelde wetsontwerp in de vorm 

waarin het is ingediend kan worden behandeld.61 Artikel 34 van het 

Statuut beoogt slechts de grondslag te geven voor een regeling van de uit

zonderingstoestanden welke noodzakelijk kunnen zijn als wezenlijke be

langen van het Koninkrijk als geheel in het geding zijn.62 Met name 

beoogt de Statuutgever hier niet de autonomie van de Landswetgevers in 

te perken. Daarom is er ook geen sprake van de toepassing van artikel 14 

lid 3, aldus de regering; de artikelen 202 en 203 van de Grondwet hebben 

niet de strekking een Koninkrijksaangelegenheid te regelen en een wet 

ter uitvoering van deze bepalingen dus ook niet. De vraag naar de hiërar

chische verhouding tussen de bepalingen in Statuut en Grondwet wordt 

dan ook door de regering niet beantwoord. In de Eerste Kamer is op deze 

kwestie niet afzonderlijk ingegaan. 

Opvallend aan de discussie over de eventuele noodzaak om een wettelijke 

regeling met betrekking tot de uitzonderingstoestanden te baseren op ar

tikel 34 van het Statuut is dat daarin geen aandacht is gewijd aan de bij

zonderheid, dat artikel 34 de Rijkswetgever machtigt om van de inhoud 

van een aantal grondrechten af te wijken: het betreft de drukpersvrijheid, 

de vrijheid van vereniging en vergadering, de onschendbaarheid van de 

woning en het postgeheim. Door de wetgever van het Koninkrijk aldus te 

machtigen om op deze grondrechten een inbreuk te maken, wordt 

immers sterk de suggestie gewekt dat de Rijkswetgever in beginsel aan 

deze (en andere) grondrechten gebonden is. Op deze voor onze beschou

wing belangrijke vraag is echter niet ingegaan. Dit is evenmin het geval 

geweest bij de behandeling van artikel 34 van het Statuut, noch in de on

derhandelingen tussen de drie Landen, noch bij de parlementaire behan

deling van het ontwerp van wet. De verwijzing naar de grondrechten, 

waarvan kan worden afgeweken, hebben dan ook vermoedelijk vooral van 

doen met het feit dat artikel 34 (met een aantal geringe wijzigingen) re

dactioneel nogal nauw aansluit bij de artikelen 202 en 203 van de toen

malige Grondwet (1953). Uitsluitend hieruit af te leiden dat de wetgever 

van het Koninkrijk aan de grondwettelijke grondrechten onderworpen 

zou zijn, voert in ieder geval veel te ver.
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63  Handelingen II, 18 november 
1971, vaststelling hoofdstuk IV 
van de rijksbegroting voor het 
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64  Ibid., p. 11901196.
65  Ibid.

Nadat in mei 1969 ernstige rellen in Willemstad waren uitgebroken werd 

tijdens de behandeling van de rijksbegroting in de Tweede Kamer weer 

eens van gedachten gewisseld over de interpretatie van artikel 43 van het 

Statuut.63 De woordvoerders van de meeste fracties vertolkten het (na 

trinta di mei) populair geworden standpunt dat zowel Suriname als de 

Nederlandse Antillen voor het einde van de jaren ’70 onafhankelijk ge

worden zouden moeten zijn en dat de bestaande staatkundige band op 

grond van het Statuut van 1954 vervangen zou moeten worden door een 

volkenrechtelijke gemenebestconstructie, waarin de betrekkingen met 

Suriname eventueel anders geregeld zouden kunnen worden dan die met 

de Antillen.64 De aandacht richtte zich vooral op het bezwaar dat artikel 

43 kon nopen tot ingrijpen (zelfs militair) vanwege het Koninkrijk, zonder 

dat daar adequate bevoegdheden om dat te voorkomen tegenover ston

den.65 Overeenstemming was er echter over het feit dat de Landen be

voegd zijn om de fundamentele menselijke rechten en vrijheden te hand

haven – dat was de voornaamste reden dat er überhaupt werd aangedron

gen op een veel zelfstandiger plaats, ook volkenrechtelijk, voor de beide 

Koninkrijksdelen in het Caribisch gebied. 

De hierboven steeds terugkerende interpretatie, dat de grondrechten een 

aangelegenheid van de Landen zijn en derhalve ook gelding hebben als 

Landsnormen, niet als Koninkrijksnormen, een interpretatie die, zoals 

we zagen, in feite de uitkomst is geweest van het proces dat tussen 1948 

en 1954 heeft plaats gevonden, vindt ook steun in twee van de wetsvoor

stellen tot herziening van de Grondwet die de regering in 1970 bij de 

Tweede Kamer indiende. 

De regering diende bij Koninklijke boodschap van 27 november 1970 bij 

de Tweede Kamer een wetsvoorstel in tot herziening van de Grondwet op 

het stuk van de grondrechten; het voorstel strekte ertoe in het eerste 

hoofdstuk van de Grondwet, ‘Van het Rijk en zijn inwoners,’ een tweede 

afdeling in te voeren (te beginnen bij artikel 4) waarin de grondrechten 

geregeld zouden worden; in artikel 4 zou de gelijke aanspraak op bescher

ming van persoon en goed voor allen die zich in Nederland bevinden 

worden geregeld, in artikel 5 de gelijke benoembaarheid in openbare 

dienst en de artikelen 7, 8 en 9 zouden worden vervangen door nieuwe 

bepalingen die respectievelijk het kiesrecht (artikel 7), het recht van peti

tie (artikel 8), de godsdienstvrijheid (artikel 9), de onderwijsvrijheid (arti

kel 9a), de vrijheid van meningsuiting (artikel 9b), de verenigings verga

derings en betogingsvrijheid (artikel 9c), het habeas corpusbeginsel (arti

kel 9d), het nulla-poenabeginsel (artikel 9e), de onschendbaarheid van de 

woning en het post en telegraafgeheim (artikel 9f) en de schadeloosstel

ling bij onteigening (artikel 9g) regelden.66
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66  Kamerstukken II 1970/71, 
11051 nr. 2, p. 12.
67  Kamerstukken II 1970/71, 
11051 nr. 3, p. 3.
68  ‘(…) (D)e overige wijzigings
voorstellen met betrekking tot de 
klassieke grondrechten vinden 
alle een plaats in een ander wets
ontwerp, dat geen ontwerp van 
Rijkswet behoeft te zijn. Ten 
aanzien van die wijzigingsvoor
stellen kon worden volstaan met 
behandeling in de ministerraad 
van het Koninkrijk,’ 
Kamerstukken II 1970/71, 11052 
(R 764) nr. 3, p. 2.
69  Kamerstukken II 1970/71, 
11052 (R 764) nr. 2.
70  Kamerstukken II 1970/71, 
11052 (R 764) nr. 3, p. 2.
71  Ibid.

Het herzieningsvoorstel werd ingediend in het kader van de beoogde par

tiële grondwetsherziening, die vooraf zou gaan (en in 1972 ook daadwer

kelijk is gegaan) aan de beoogde algehele grondwetsherziening die uitein

delijk haar beslag kreeg in 1983. De regering sprak de hoop uit dat, nu de 

Staatscommissie CalsDonner op het stuk van de klassieke grondrechten 

tot een eindoordeel gekomen was, het mogelijk zou kunnen zijn om dit 

onderdeel voorafgaand aan de algehele grondwetsherziening reeds te re

gelen, om de kans te vergroten dat in de volgende kabinetsperiode deze al

gehele grondwetsherziening integraal haar beslag zou kunnen krijgen. 

Bovendien, zo betoogt zij, is aan de grondrechten in de Grondwet sinds 

1848 niets wezenlijks meer veranderd, terwijl toch met name sinds de 

Tweede Wereldoorlog het leerstuk van de (klassieke) grondrechten een 

stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt.67 Aangezien het voorstel 

een herziening van de Grondwet bij wet beoogde, behoorde de regeling 

van de grondrechten derhalve kennelijk tot de constitutie van het Land 

Nederland, niet tot de in de Grondwet opgenomen delen van de 

Rijksconstitutie,68 een redenering die bij de algehele grondwetsherzie

ning van 1983 overigens gehandhaafd is, zoals we in de volgende para

graaf zullen zien. Dit wetsontwerp is niet inhoudelijk door de Kamers be

handeld en is uiteindelijk vervangen door de wetsvoorstellen tot herzie

ning van de grondrechten waaraan in de volgende paragraaf enige 

aandacht zal worden gewijd.

Naast het hierboven genoemde voorstel van wet tot herziening van de 

Grondwet is tezelfdertijd ook een ontwerp van Rijkswet ingediend inzake 

de herziening van artikel 6 en artikel 4 lid 2, de regeling met betrekking 

tot het Nederlanderschap, het ingezetenschap en de toelating, uitzetting 

en uitlevering.69 De keuze voor de Rijkswet werd ingegeven, aldus de re

gering, door het feit dat het grootste deel van de beoogde regeling door ar

tikel 3 van het Statuut wordt bestreken (met name het genoemde onder lid 

1 c, f, g en h). Voor een tweetal in dit ontwerp van Rijkswet geregelde on

derwerpen geldt dit niet (het beoogde recht van Nederlanders om 

Nederland te verlaten en het schrappen van de grondwettelijke grondslag 

voor de regeling van het ingezetenschap in Nederland), maar er was 

sprake van een dermate grote verknochtheid van deze twee onderwerpen 

met de rest dat het de regering niet mogelijk leek om een apart voorstel 

van (Lands)wet in te dienen om die te regelen.70 De uitvoeringsregeling 

zou uiteraard voor zover die tot de aangelegenheden van het Koninkrijk 

behoort de vorm van een Rijkswet moeten hebben.71 De voorgestelde 

Rijkswet tot herziening van de Grondwet beoogde een drietal rechtswaar

borgen voor alle Nederlanders te scheppen die men als een grondrecht 

zou kunnen beschouwen: het recht van iedere Nederlander om tot 

Nederland te worden toegelaten, het recht om niet daaruit te worden 
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72  ‘De ondergetekenden onder
schrijven de opvatting van de 
meerderheid van de staatscom
missie, dat de toegankelijkheid 
tot en het in beginsel mogen ver
blijven op de vaderlandse bodem 
fundamentele aan de nationali
teit verbonden rechten zijn, die 
in de Grondwet moeten worden 
opgenomen. (…) Overigens 
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enkele uitzondering, niet te 
worden uitgeleverd, een consis
tent geheel van rechten vormen 
welke als een sequeel van het 
Nederlanderschap in de 
Grondwet niet mogen worden 
gemist,’ ibid., p. 3.
73  Kamerstukken II 1970/71, 
11052 (R 764) nr. 4, p. 2. Over de 
invloed die het EUrecht, met 
name in de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie, inmiddels 
heeft gekregen op het nationale 
recht binnen het Koninkrijk met 
betrekking tot het personenver
keer van Nederlanders, is recent 
van een van ons een beschou
wing verschenen: Karapetian 
2016, p. 99115.
74  Ibid. Zoals uit de volgende 
paragraaf zal blijken, is de toela
ting van Nederlanders tot 
Nederland uitvoerig ter sprake is 
gekomen bij de behandeling van 
Rijkswetsontwerp 14 200 (R 
1048) . 
75  Kamerstukken II 1976/77, 
14200 (R 1048) nr. 2. Het voor
stel bereikte het Staatsblad als de 
Rijkswet van 28 juni 1979 (Stb. 
389). Het wetsvoorstel in tweede 
lezing werd ingediend bij ko
ninklijke boodschap op 15 juni 
1981, Kamerstukken II 1981/82, 
16906 (R 1169) nr. 2. Het be
reikte het Staatsblad als de 
Rijkswet van 19 januari 1983, 
(Stb. 50). 
76  Kamerstukken II 1976/77, 
11052 (R 764) nr. 8.

uitgezet (maar het land wel vrijwillig te kunnen verlaten) en een verbod 

op lichtvaardige uitlevering aan een vreemde staat.72 

Anders dan over het corresponderende ontwerp met betrekking tot de 

klassieke grondrechten is door de Tweede Kamer ten aanzien van dit 

wetsvoorstel wel een voorlopig verslag uitgebracht. In dit voorlopig verslag 

wordt door een aantal leden zeer kritisch gereflecteerd op het opnemen in 

de Grondwet van een recht van iedere Nederlander om tot Nederland te 

worden toegelaten, nu er geen reciprook recht van iedere Nederlander be

staat om tot de andere Landen van het Koninkrijk te worden toegelaten. 

Opname van een dergelijke norm zou het de wetgever onmogelijk maken 

om toelatingseisen aan Nederlanders uit de andere Koninkrijksdelen te 

stellen, terwijl het Statuut zulks wel nadrukkelijk mogelijk maakt.73 Een 

fundamenteel recht van Nederlanders om tot het eigen Land toegelaten te 

worden leek deze leden overtuigend, een fundamenteel recht om tot 

Nederland te worden toegelaten veel minder.74 

Ten aanzien van het recht van Nederlanders om Nederland te verlaten be

stonden veel minder bezwaren. Dit recht is bij de algehele grondwetsher

ziening van 1983 dan ook als artikel 2 lid 4 in de Grondwet opgenomen, 

overigens in een bredere redactie: de Grondwet garandeert in beginsel 

eenieder het recht om Nederland te verlaten.75 Dit voorstel tot herziening 

van de Grondwet is voor het overige, net als het hiervoor behandelde, niet 

verder behandeld in verband met de keuze om de grondrechten toch als 

onderdeel van de algehele grondwetsherziening te behandelen. Het is 

door de regering ingetrokken op 9 november 1976.76

Aldus kan geconcludeerd worden dat na de inwerkingtreding van het 

Statuut zowel tijdens algemene discussies over grondrechten in het 

Koninkrijk als bij de voorbereiding van de grondwetsherziening van 1972 

de communis opinio kennelijk was dat de regeling met betrekking tot de 

grondrechten tot de bevoegdheden van de Landen behoort en dat uitslui

tend een bepaalde vorm van toezicht op de naleving ervan een aangele

genheid van het Koninkrijk is. Evenzeer geheel in lijn met wat tijdens de 

totstandkoming van het Statuut gebeurd is, heeft de overtuiging dat de 

grondrechten tot de ‘boedel’ van de Landen behoren, tenzij er een duide

lijk raakvlak is met een aangelegenheid van het Koninkrijk (en dat raak

vlak ligt zoals we zagen nadrukkelijk niet in artikel 43 lid 2), ertoe geleid 

dat de vraag in hoeverre het Koninkrijk en dan vooral de organen van het 

Koninkrijk voor zover zij een hen toekomende bevoegdheid uitoefenen 

aan die door de Landsorganen vastgestelde grondrechten gebonden zijn, 

geheel buiten beeld is geraakt en gebleven. Het lijkt in de jaren na 1954 

eenvoudigweg niet meer opgekomen te zijn om die vraag te stellen, hoe

zeer zij toch in 1948/49 bij de ontwerpRijksgrondwet en bij het Statuut 

voor de NederlandsIndonesische Unie op tafel gelegen heeft. In de 
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77  Kamerstukken II 1976/77, 
11052 (R 764), nr. 8. 
78  Kamerstukken II 1976/77, 14 
200 (R 1048), nr. 3, p. 3. 
79  Uiteindelijk is met 
Rijkswetsontwerp 14200 (R 
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1976/77, 14200 (R 1048), nr. 3, 
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80  Kamerstukken II 1976/77, 
14200 (R 1048), nr. 3, p. 4. 
Daarnaast merkt de Koninkrijks
regering op dat een splitsing van 
deze materie over verschillende 
wetsontwerpen technische be
zwaren met zich zou brengen. 

volgende paragraaf zullen wij zien of en zo ja op welke wijze bij de grond

wetsherziening van 1983 en daarna gedacht is over de vraag of de grond

rechten enige relatie tot de Rijksorganen hebben. 

5.  De plaats van de grondrechten in de rechtsorde van het 
Koninkrijk na 1983

Bij de herziening van de Grondwet in 1983 zijn vier wetsontwerpen, waar

van één ontwerp van Rijkswet, ingediend die betrekking hebben op het 

eerste hoofdstuk van de Grondwet. Deze zijn: wetsontwerp 13 872 inzake 

klassieke grondrechten, wetsontwerp 13 873 inzake sociale grondrechten, 

wetsontwerp 13 874 inzake onderwijs en tot slot het Rijkswetsontwerp 14 

200 (R 1048) inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Neder

landerschap en het ingezetenschap. Het Rijkswetvoorstel inzake de toela

ting, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezeten

schap is niet geheel nieuw geweest, zoals we in de vorige paragraaf al 

zagen.77 Dit nieuwe voorstel bevat ten aanzien van het oude wetsvoorstel 

technische en materiële wijzigingen. De technische wijzigingen bevin

den zich op het terrein van een betere inpassing van het voorstel in de al

gemene grondwetsherziening, terwijl de materiële wijzigingen aanpas

singen betreffen inzake de toelating tot Nederland, de uitlevering en het 

verlaten van het land.78 

Evenals het ontwerp van 1970 is ook dit voorstel een ontwerp van 

Rijkswet. In de memorie van toelichting wordt uiteengezet dat de onder

werpen die dit voorstel regardeert in principe onderwerpen zijn die in ar

tikel 3 van het Statuut worden bestempeld als Koninkrijksaangelegen

heden. De Koninkrijksregering meldt in dit kader dat met betrekking tot 

deze Koninkrijsaangelegenheden de Rijkwetgevingsprocedure van toe

passing is, die is verankerd in de artikelen 15 – 20 van het Statuut voor het 

Koninkrijk. Door de Koninkrijksregering wordt tevens gesteld dat in het 

voorstel van Rijkswet een tweetal onderwerpen is opgenomen – het recht 

het land te verlaten en het ingezetenschap79 – dat Landsaangelegenheden 

betreft. Voor deze onderwerpen is afgezien van het aanhangig maken van 

een apart wetsvoorstel voor het Land Nederland. De reden daarachter is 

volgens de Koninkrijksregering dat ‘de verknochtheid tussen de onder

werpen’ die worden behandeld in het Rijkswetsontwerp ‘van dien aard 

zijn, dat de betrokken materie niet dient te worden gesplitst over verschil

lende wetsontwerpen.’80 Een Landsaangelegenheid, het recht het land te 

verlaten, is in dit geval derhalve bij Rijkswet geregeld, evenals het geval 

zou zijn geweest bij het inwerkingtreden van het wetsvoorstel uit 1970.
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81  Kamerstukken II, 1976/77, 
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ting tot Nederland van Neder
landers afkomstig uit een ander 
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sluiten, waar thans de grondwet
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vervat in wetsontwerp 11052, zou 
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treft, de zaak voor jaren vastleg
gen in een stramien, dat slechts 
moeizaam voor wijziging vatbaar 
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voor de wetgever om aan de hand 
van een beoordeling der omstan
digheden te beslissen of regule
ring van de toelating al dan niet 
wenselijk is.’ Kamerstukken II, 
1976/77, 14200 (R 1048), nr. 3, 
p. 45. 
84  Kamerstukken II 1976/77, 
14200 (R 1048), nr. 3, p. 4.
85  Kamerstukken II 1976/77, 
14200 (R 1048), nr. 5, p. 15. 
86  Kamerstukken II 1976/77, 
14200 (R 1048), nr. 5, p. 15. ‘Ten 
gunste van het opnemen in de 
Grondwet van een geclausuleerd 
recht op toelating en van een 
recht op nietuitzetting van eigen 
burgers kan worden aangevoerd, 
dat allereerst de waarde van het 
beginsel wordt erkend, 

Het voorgestelde tweede artikel van de Grondwet over deze materie krijgt 

vier leden. Het eerste lid zal gaan over het Nederlanderschap, het tweede 

lid over de toelating en uitzetting van vreemdelingen, het derde lid over 

de uitlevering en tot slot zal lid 4 het recht het land te verlaten betreffen. 

Het eerste lid zal volgens de memorie van toelichting regelen dat de wet 

regelt wie Nederlander is. Hiermee lijkt op het eerste gezicht te staan dat 

de vraag wie in aanmerking komt voor het bezitten van het Nederlan

derschap prima facie in de handen is van de wetgever van het Land 

Nederland. Opgemerkt wordt echter dat aangezien uit kracht van artikel 

3, lid 1, sub c, van het Statuut het Nederlanderschap één van de aangele

genheden van het Koninkrijk is, de uitwerking van deze bepaling tot de 

werkzaamheden behoort van de Koninkrijkswetgever.81 De Koninkrijks

regering voegt nog in dit kader toe dat ‘de regeling van het Nederlan

derschap [derhalve is voorbehouden] aan Koninkrijksorganen.’82

De hamvraag in dit dossier is de kwestie van de mogelijke verankering in 

de Grondwet van de toelating van Nederlanders tot Nederland. De rege

ring ziet af van het voorstel om in de Grondwet op te nemen dat 

Nederlanders te allen tijde toegang hebben tot Nederland.83 De reden 

daarachter is dat de regering haar ogen niet wil sluiten voor een ‘verschil 

van inzicht’ in de toekomst met als gevolg dat er een regeling wordt uitge

vaardigd waarin bijvoorbeeld de toelating van Nederlanders uit de 

Nederlandse Antillen bij wet wordt beperkt.84 De Raad van State van het 

Koninkrijk, daarentegen, geeft in zijn advies de overweging vanwege het 

fundamentele karakter van toelating van Nederlanders tot Nederland, een 

verankering van dit recht in de Grondwet op te nemen.85 Daarbij wordt ge

steld dat het mogelijk is om in de betreffende grondwettelijke bepaling 

inzake de toelating van Nederlanders tot Nederland eventueel ruimte over 

te laten aan de wetgever om, indien nodig, dit recht te beperken met be

trekking tot de mogelijke wenselijkheid van de totstandbrenging van een 

toelatingsregeling voor Antilliaanse Nederlanders.86 In een nader rapport 

stelt de Koninkrijksregering dat zij het advies van de Raad van State van 

het Koninkrijk niet zal volgen, omdat met de suggestie van de Raad niet 

wordt bereikt dat de toelatingsregeling alleen zal gelden voor Neder

landers uit de Nederlandse Antillen, en niet ten aanzien van andere groe

pen Nederlanders.87 De Koninkrijksregering ziet, met andere woorden, af 

van de opname van een bepaling in de Grondwet inzake het recht van 

vrije toelating van Nederlanders in Nederland. Over het al dan niet opne

men van een ongeclausuleerd recht van Nederlanders tot Nederland stelt 

de Koninkrijksregering dat er uitvoerig overleg is gepleegd met de 

NederlandsAntilliaanse regering, hetwelk heeft geleid tot instemming in 

de Rijksministerraad met de inhoud van het Rijkswetsvoorstel 14 200 (R 

1048). Ook de Staten van de Nederlandse Antillen geven op 14 januari 
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ning, Deel Ib, p. 235. 
92  Algemene grondwetsherzie
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93  Hoogers 2009, p. 17 e.v. 

1977 aan dat het ontwerp van Rijkswet de Staten geen aanleiding geeft tot 

bedenkingen.88 

Tijdens de mondelinge behandeling van het Rijkswetsontwerp in de 

Tweede en Eerste Kamer wordt evenals in de schriftelijke behandeling 

van dit ontwerp van Rijkswet uitvoerig stilgestaan bij de toelating van 

Nederlanders tot Nederland.89 Enkele keren wordt naar voren gebracht dat 

op grond van artikel 3, eerste lid, sub c van het Statuut het Nederlander

schap een aangelegenheid is van het Koninkrijk. Onder meer hierom stelt 

de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken De Gaay Fortman dat de 

garantie zou moeten luiden dat alle Nederlanders toegang hebben tot het 

grondgebied van het Koninkrijk.90 De Gaay Fortman brengt echter naar 

voren dat een dergelijke ongeclausuleerde bepaling over de toegang van 

Nederlanders tot het grondgebied van het Koninkrijk thuis hoort in het 

Statuut, en niet in de Nederlandse Grondwet.91 Kamerlid HaasBerger 

brengt hiertegen in dat hoewel een dergelijk bepaling over de toegang tot 

het territorium van het gehele Koninkrijk dient te worden verankerd in 

het Statuut, de grondwetgever niettemin bevoegd is om een ongeclausu

leerde toegangsbepaling van Nederlanders tot het grondgebied van het 

Land Nederland op te nemen in de Grondwet.92 

Merkwaardig is derhalve aan de gevoerde schriftelijke en mondelinge be

handeling van het Rijkswetsvoorstel dat in dit voorstel tamelijk veel aan

dacht is besteed aan de toelating van Nederlanders tot Nederland, en niet 

zozeer aan de toelating van Nederlanders tot het Koninkrijk. In de memo

rie van toelichting wordt met zoveel woorden erkend dat hoewel de toela

ting van Nederlanders tot Nederland Landsaangelegenheid is, vanwege de 

verknochtheid van verschillende wetsontwerpen die tegelijkertijd werden 

ingevoerd, deze materie alsnog in dit ontwerp van Rijkswet ter sprake 

komt. De toelating van Nederlandse staatsburgers tot het gehele 

Koninkrijk als fundamenteel grondrecht is zoals hierboven geschetst in 

enkele zinnen de revue gepasseerd. De conclusie die daarbij is getrokken 

is dat een dergelijke ongeclausuleerde bepaling omtrent de toelating van 

Nederlanders tot het gehele Koninkrijk thuis hoort in het Statuut. 

Aangezien deze materie echter bij Rijkswet werd geregeld, stond de mo

gelijkheid destijds open om een dergelijke bepaling in de Grondwet op te 

nemen, met als gevolg dat deze bepaling deel zou gaan uitmaken van het 

Koninkrijksrecht dat in de Grondwet is verankerd.93 Daarvan is echter af

gezien. Hoewel een bepaling over de toelating van Nederlanders tot 

Nederland de Grondwet uiteindelijk niet heeft gehaald, zijn Koninkrijks

organen – zoals de Rijksministerraad en de Raad van Staat van het 

Koninkrijk – wel betrokken geweest bij de behandeling van dit grond

recht in Rijkswetsvoorstel 14 200 (R 1048). 
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94  Voorstel van wet van het lid 
Halsema houdende verklaring 
dat er grond bestaat een voorstel 
in overweging te nemen tot ver
andering in de Grondwet, strek
kende tot invoering van de be
voegdheid tot toetsing van 
wetten aan een aantal bepalin
gen van de Grondwet door de 
rechter, Kamerstukken II 
2001/02, 28331, nr. 2.
95  In Kamerstukken II 1984/85, 
18747 (R 1271), nr. 6 (Wijziging 
van Rijkswet van 28 oktober 
1964, Stb. 425, houdende de 
Belastingregeling voor het 
Koninkrijk in verband met de in
voering van ene belastingheffing 
van dividenden in deelnemings
verhoudingen, de verruiming 
van de uitwisseling van inlich
tingen alsmede enkele andere 
aanpassingen) gaat de 
Rijksregering nader in op de 
vraag of wetten kunnen worden 
getoetst aan een Rijkswet of aan 
het Statuut. Deze vraag laten wij 
in de onderhavige bijdrage 
buiten beschouwing omdat de 
binding van de organen van het 
Koninkrijk aan grondrechten in 
een dergelijk geval niet ter 
sprake komt. Wel is het van 
belang, zoals hierboven reeds 
bleek, dat de regering hier vol
mondig erkent dat Rijkswetten 
een hiërarchisch hogere status 
hebben dan Landsnormen.
96  Kamerstukken I 2004/05, 
28331 B, p. 20. De tweede, voor 
deze bijdrage minder relevante, 
vraag is of Rijkswetten kunnen 
worden getoetst aan het Statuut. 
97  Kamerstukken I, 2006/07, 
28331, C p. 27
98  De initiatiefnemer wijst in 
de memorie van antwoord op de 
onmogelijkheid van de rechter 
op Aruba – die een constitutio
neel toetsingsrecht heeft – om 
Koninkrijksrecht te toetsen aan 
de Arubaanse Staatsregeling. 
Kamerstukken I 2006/07, 28331, 
C p. 27.
99  Kamerstukken I, 2006/07, 
28331, C p. 2728. Ook wordt 
door de CDAfractie de vraag ge
steld of begrotingswetten 
kunnen worden getoetst aan de 
klassieke grondrechten 

Tot aan het initiatiefvoorstel van Kamerlid Halsema aangaande de be

voegdheid van de rechter om wetten aan een aantal bepalingen van de 

Grondwet te toetsen94 is de vraag naar de binding van Koninkrijks

organen aan grondrechten voor zover bij ons bekend nauwelijks of niet ter 

sprake gekomen in de parlementaire behandeling van voorstellen van 

(Rijks)wetten of anderszins.95 Tijdens de schriftelijke behandeling in de 

Eerste Kamer van het voorstel van wet van Kamerlid Halsema inzake het 

beperkte toetsingsrecht, stelt de CDAfractie een tweetal vragen waarvan 

één van bijzondere relevantie voor de onderhavige bijdrage. Deze vraag is 

of de beperkte toetsingsmogelijkheid van de rechter die dit initiatiefvoor

stel mogelijk maakt tevens geldt voor Rijkswetten. Beoogt het wetsvoor

stel van de initiatiefnemer, anders gezegd, de toetsing van Rijkswetten 

aan de klassieke grondrechtenbepalingen van de Grondwet mogelijk te 

maken?96 Een bevestigend antwoord op de eerste vraag zou met zich 

brengen dat het aannemelijk is dat Koninkrijksorganen bij het uitvaardi

gen van regelgeving gebonden zijn aan de klassieke grondrechtenbepalin

gen van de Grondwet, aangezien bij een bevestigende beantwoording van 

de vraag er een hiërarchische verhouding tussen deze grondrechten en de 

Rijkswet zou bestaan – de bevoegdheid van de rechter om te kunnen toet

sen vindt haar grondslag immers in de hiërarchische verhouding tussen 

grondrechten en wet, zoals bij de grondwetsherziening van 1972 al werd 

verdedigd. De initiatiefnemer beantwoordt de vraag op de volgende 

manier. Zij stelt allereerst dat het niet past in het staatsrechtelijke bestel 

van het Koninkrijk om wetgeving die hiërarchisch hoger is, zoals 

Koninkrijkswetgeving, te toetsen aan de wetgeving die hiërarchisch lager 

is, zoals de wetgeving van de Landen, de Grondwet incluis.97 Om deze 

reden kunnen Rijkswetten volgens de initiatiefnemer naar aanleiding van 

dit wetsvoorstel niet worden getoetst aan de Grondwet.98 Maar, de initia

tiefnemer vervolgt: 

‘Indien de rechter strijd constateert tussen een rijkswet en een Grondwetsbepaling die bij 

rijkswet is vastgesteld (en derhalve eveneens de status van rijkswet bezit), zal hij zich 

moeten verlaten op de normale voorrangsregels die gelden bij strijd tussen wettelijke 

regels van gelijk niveau. Voor andere vormen van rijksregelgeving dan rijkswetten (algeme

ne maatregelen van rijksbestuur, koninklijke rijksbesluiten en ministeriele rijksregelin

gen) geldt dat deze wel getoetst kunnen worden aan de bepalingen van de Grondwet die bij 

rijkswet zijn vastgesteld, maar niet aan de overige Grondwetsbepalingen. Toetsing door de 

rechter van rijkswetten aan het Statuut is evenmin toegestaan. Het Statuut kent geen bepa

ling die dit mogelijk maakt.’99 

De initiatiefnemer betoogt dat bij strijdigheid tussen een Rijkswet en een 

grondrechtelijke grondwetsbepaling die bij Rijkswet is vastgesteld de 

rechter de ‘normale voorrangregels’ dient te volgen. Hiermee wordt 
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bepalingen van de Grondwet. 
Het antwoord van de initiatiefne
mer luidt: ‘Begrotingswetten 
kunnen in praktijk niet aan de 
Grondwet worden getoetst. In 
een begrotingswet wordt de rege
ring gemachtigd om geld uit te 
geven. Burgers kunnen hieraan 
geen rechten ontlenen, noch 
kunnen aan hen door dergelijke 
wetten plichten worden opgelegd 
die mogelijk inbreuk maken op 
grondwettelijke grondrechten.’
100  Hoogers 2009, p. 2123, 
7273.

hoogstwaarschijnlijk gedoeld op de zogenoemde lex posterior derogat lege 

priori en lex specialis derogat lege generali regels. Aangezien een veronder

stelling van de initiatiefnemer is dat ‘gewone’ Rijkswetten en Rijksrecht 

in de Grondwet dezelfde status bezitten in de hiërarchie van regelgeving 

van het Koninkrijk, zal een nieuwe Rijkswet voorrang hebben op een 

grondwettelijke bepaling die bij Rijkswet is vastgesteld. Deze redenering 

is eigenaardig, en wel omdat de veronderstelling van de initiatiefnemer 

niet juist is. Het uitgangspunt van de initiatiefnemer dat ‘gewone’ 

Rijkswetten eenzelfde rang hebben in de normenhiërarchie van het 

Koninkrijk als de bepalingen van de Grondwet die bij Rijkswet zijn vast

gesteld, is onjuist. Grondwetsbepalingen die bij Rijkswet zijn vastgesteld, 

behoren – in tegenstelling tot zuivere Rijkswetten – uit kracht van artikel 

5 lid 1 jo. lid 3 Statuut immers tot de constitutie van het Koninkrijk. 

Hierdoor zijn grondwetsbepalingen die bij Rijkswet zijn vastgesteld, hië

rarchisch hoger dan de bepalingen van ‘gewone’ Rijkswetten.100 

Daarnaast stelt de initiatiefnemer dat andere regelgeving van Konink

rijkswege, niet zijnde Rijkswetten, getoetst kan worden aan de bepalingen 

van het eerste hoofdstuk van de Grondwet die bij Rijkswet zijn vastge

steld. Zoals hierboven uiteengezet is artikel 2 van de Grondwet bij 

Rijkswet vastgesteld. Volgens deze logica zouden Koninkrijksorganen op 

een tweede wijze gebonden zijn aan artikel 2 van de Grondwet. De eerste 

wijze is hierboven aan de orde gekomen. Koninkrijksorganen zijn gebon

den aan artikel 2 van de Grondwet omdat dit bij Rijkswet is vastgesteld en 

aldus deel uitmaakt van de constitutie van het Koninkrijk. De tweede 

wijze wordt impliciet aan de orde gesteld in het antwoord van de initiatief

nemer op de vraag of Rijkswetten kunnen worden getoetst aan de 

Grondwet. De initiatiefnemer betoogt dat Algemene Maatregelen van 

Rijksbestuur, Koninklijke Rijksbesluiten en Ministeriële Rijksregelingen 

kunnen worden getoetst aan de bepalingen van het eerste hoofdstuk van 

de Grondwet die bij Rijkswet zijn vastgesteld. Bij de uitvaardiging van 

deze vormen van normering dienen volgens dit wetsvoorstel de betrokken 

Koninkrijksorganen zich te houden aan artikel 2 Grondwet, omdat deze 

vormen van regelgeving getoetst zouden kunnen worden aan artikel 2 

van de Grondwet. Koninkrijksorganen zijn echter ongeacht het wetsvoor

stel van Halsema te allen tijde gebonden aan artikel 2 Grondwet omdat 

deze bepaling bij Rijkswet is vastgesteld.

Op grond van het voorgaande is aannemelijk te maken dat de vraag naar 

de mogelijke binding van de organen van het Koninkrijk na 1983 louter 

impliciet aan de orde is gesteld. Bij de herziening van de Grondwet in 

1983 werd de gedachte dat de organen van het Koninkrijk niet gebonden 

zijn aan grondrechten versterkt door de omstandigheid dat de wetsvoor

stellen 13 872 inzake klassieke grondrechten, 13 873 inzake sociale 
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grondrechten en 13 874 inzake het onderwijs niet bij Rijkswet werden 

vastgesteld, omdat deze onderwerpen vallen onder de Nederlandse Lands

aangelegenheden. Wel zijn bij de behandeling van het Rijkswetsontwerp 

14 200 (R 1048) organen van het Koninkrijk betrokken geweest bij de be

handeling van enkele grondrechten, zoals de toelating van Nederlanders 

tot Nederland en het recht Nederland te verlaten – ongeacht de vraag of 

een bepaling over deze grondrechten de Grondwet heeft gehaald. Bij het 

initiatiefvoorstel van Kamerlid Halsema is door middel van het concept 

toetsing impliciet het een en ander gezegd door de initiatiefnemer over de 

binding van Koninkrijksorganen aan de grondrechten. De wijziging zoals 

voorgesteld door Kamerlid Halsema in het voorstel om de toetsingsbe

voegdheid van de rechter te verruimen naar de klassieke grondrechtenbe

palingen van de Grondwet, zou aan de huidige situatie met betrekking tot 

de binding van Koninkrijksorganen aan de grondrechtenbepalingen van 

de Grondwet nauwelijks veranderingen brengen. Halsema’s voorstel hield 

in dat andere regelgeving van Koninkrijkswege behalve Rijkswetten 

zouden kunnen worden getoetst aan de grondrechtenbepaling van de 

Grondwet die bij Rijkswet zijn vastgesteld. Aangezien artikel 2 Grondwet 

bij Rijkswet is vastgesteld dienen Koninkrijksorganen zich in alle omstan

digheden aan deze bepaling te houden, ongeacht de vraag of de regelge

ving die zij uitvaardigen kan worden getoetst aan de grondrechtelijke be

palingen van de Grondwet die bij Rijkswet is vastgesteld. Hoewel bij de 

behandeling van het voorstelHalsema impliciet is gesproken over de bin

ding van Koninkrijksorganen aan grondrechten, zou een mogelijke wijzi

ging van de Grondwet zoals voorgesteld door het voorstel geen consequen

ties hebben voor de mogelijke binding van Koninkrijksorganen aan de 

grondrechtenbepalingen van de Grondwet, omdat Koninkrijksorganen 

reeds gebonden zijn aan de bij Rijkswet vastgestelde normen van de 

Grondwet. Voor het overige duidt de stellingname die Halsema betrekt – 

namelijk dat grondrechten die niet bij Rijkswet zijn vastgesteld hiërar

chisch ondergeschikt zijn aan Rijksnormen, zoals dat ook geldt voor de 

grondrechten in de overzeese Staatsregelingen – er op dat zij althans im

pliciet van dezelfde gedachte lijkt uit te gaan die al sinds 1954 wordt ver

dedigd: grondrechten gelden op Landsniveau, niet op Koninkrijksniveau. 

Halsema’s standpunt is op dit punt onweersproken gebleven, zowel door 

de Kamers als door de regering. 

6.  Slotbeschouwingen en aanbeveling

Op basis van het voorgaande komen wij tot de conclusie dat de organen 

van het Koninkrijk in ieder geval sinds de opheffing van de Nederlands 
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Indonesische Unie niet gebonden zijn geweest aan enig (nationaal) grond

recht, met uitzondering van de sinds 1983 in artikel 2 geregelde onder

werpen. Ten aanzien van de vooroorlogse grondwetten was een systeem 

opgebouwd dat bij de wijziging van de Grondwet in 1887 in het leven was 

geroepen. Artikel 2 van de Grondwet van 1887 trachtte de koloniale wer

king van de Grondwet te reguleren door te bepalen dat de Grondwet enkel 

verbindend is voor het Rijk in Europa, ‘voor zoover niet het tegendeel 

daaruit blijkt.’ Om een aantal redenen blijkt onvoldoende uit de vooroor

logse grondwetten dat overzeese Nederlanders onderscheidenlijk overzee

se onderdanen een beroep konden doen op de grondwettelijke grond

rechtenbepalingen. Ten eerste blijkt noch uit de grondrechtenbepalingen 

zelf, noch uit de onderlinge samenhang tussen de grondrechtenbepalin

gen dat deze gelding hadden in de West en/of Oost. Ten tweede bevatten 

de Indische, de Curaçaosche en de Surinaamsche Staatsregelingen grond

rechten die inhoudelijk vrijwel identiek waren aan die in de Grondwet en 

die van toepassing waren op de overzeese Nederlanders c.q. onderdanen. 

Tot slot is het onomstreden in de toenmalige literatuur dat enkel 

Nederlanders die ingezetenen waren van het Rijk in Europa een beroep 

konden doen op de grondrechtenbepalingen in de Grondwet. Hoewel 

Staats en Rijksorganen in feite dezelfde organen waren die werden be

menst door dezelfde personen, onderscheidden zij zich van elkaar doordat 

zij elk op een andere ‘laag’ functioneerden. Om deze reden waren Staats 

en Rijksorganen niet op dezelfde wijze gebonden aan de Grondwet. Daar 

waar de Rijksorganen integraal gebonden waren aan de Grondwet, hing 

de mate van binding van Staatsorganen aan de Grondwet af van de vraag 

in hoeverre uit de Grondwet zou blijken dat zij verbindend was voor orga

nen handelend ten behoeve van de Staat. Voor de grondrechten uit de 

vooroorlogse Grondwet geldt dat nergens uit de Grondwet blijkt dat deze 

van toepassing zijn voor organen handelend voor de Staat. 

Deze systematiek kreeg een volstrekt andere allure in het in 1949 tot 

stand gekomen Statuut voor de NederlandsIndonesische Unie. Hierin 

werd bepaald dat Nederland en de Verenigde Staten van Indonesië de in 

de Bijlage verankerde grondrechten zouden erkennen. Staatsorganen zijn 

derhalve vanaf 1949 tot 1954 gebonden geweest aan de grondrechten van 

het Statuut van de NederlandsIndonesische Unie. Na de inwerkingtre

ding van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in 1954 zijn 

Koninkrijksorganen tot 1956 bij de eenzijdige opzegging door de 

Republiek Indonesië van de NederlandIndonesische Unie, gebonden ge

weest aan de grondrechten van het Statuut voor de Nederlands

Indonesische Unie. Zou de Rijksgrondwet van Logemann in werking zijn 

getreden, dan zouden de organen van het Koninkrijk ook op basis van die 
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Grondwet aan een uitgebreide grondrechtencatalogus onderworpen zijn 

geweest; zover is het echter nooit gekomen.

In tegenstelling tot de ontwerpRijksgrondwet van Logemann, had de 

Schets van 1950 niet een aparte grondrechtencatalogus. Wel werd het be

langrijk gevonden om het Koninkrijk ‘nieuwe stijl’ te binden aan grond

rechten. Besloten werd – mede vanwege de omstandigheid dat grondrech

ten na de Tweede Wereldoorlog enorm aan belang winnen – om de grond

rechten in de Landsregelingen van de Nederlandse Antillen en Suriname 

en in de Grondwet tot de Koninkrijksaangelegenheden te rekenen, en der

halve bij Rijkswet vast te stellen. 

Een belangrijke verandering omtrent dit onderwerp trad op in de Schets 

van 1951. Hoewel de grondrechtelijke regelingen een aangelegenheid van 

het Koninkrijk waren, hoefden zij volgens de Schets van 1951 niet langer 

bij Rijkswet te worden vastgesteld, maar slechts bij Algemene Maatregel 

van Rijksbestuur te worden goedgekeurd. Hier treedt derhalve in de ge

schiedenis van de mogelijke binding van Koninkrijksorganen aan grond

rechten een relevante wending op. Door de autonomie van de overzeese 

Landen Nederlandse Antillen en Suriname uit te breiden, wordt uit het 

oog verloren dat een gevolg daarvan is dat Koninkrijksorganen vanwege 

het gebrek aan een eigen grondrechtencatalogus in het Statuut niet zijn 

gebonden aan grondrechtenbepalingen van de Landen, tenzij deze bij 

Rijkswet zijn vastgesteld – wat alleen het geval is bij artikel 2 Grondwet 

Hoewel de gedachte achter het oude artikel 2 van de Grondwet van 1887 

haar kracht heeft verloren door het huidige artikel 5, eerste lid, van het 

Statuut is opmerkenswaardig dat het achterliggende idee van artikel 2 van 

de Grondwet van 1887 springlevend is. Een in het oog springend verschil 

met het stelsel uit 1887 is dat thans uit de vaststellingswijze van de bepa

lingen van de Grondwet (bij Rijkswet of niet) dient te blijken of deze bepa

lingen bindend zijn voor Koninkrijksorganen, en niet zozeer uit de 

inhoud van de betreffende bepaling(en). Op die wijze heeft de nieuwe 

rechtsorde van het Koninkrijk er weliswaar wèl voor gezorgd dat de 

Caribische Landen van het Koninkrijk een vergaande constitutionele auto

nomie op het stuk van de grondrechten hebben verworven, maar is zij er 

uiteindelijk niet in geslaagd om een grondslag te creëren voor de binding 

van de organen van het Koninkrijk aan grondrechten. 

Een vraag die aan het eind van deze beschouwing nog resteert is deze: 

maakt dit alles in de praktijk uit? Wat betekent het, dat de organen van 

het Koninkrijk, en dan vooral de regering als uitvoerende macht en de 

wetgever, niet aan nationale grondrechten zijn gebonden? 

In de eerste plaats moet dan opgemerkt worden dat het Koninkrijk na

tuurlijk slechts over beperkte bevoegdheden beschikt. Voor zover die be

voegdheden tot de kern van de Koninkrijkstaken behoren – buitenlandse 
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101  Een voorbeeld waar dat laat
ste gebeurt, is HR 26 januari 
2007, NJ 2007, 73.
102  We kunnen hier niet nader 
op dit probleem ingaan. Zie hier
over uitgebreider Hoogers 2009, 
p. 49 e.v.; Bovend’Eert e.a. 2015, 
p. 334. 
103  Ibid.

betrekkingen en defensie – raken ze bovendien niet snel aan de grond

rechten van de burgers van het Koninkrijk. Maar dat is niet altijd zo. De 

Rijkswet op het Nederlanderschap is een voorbeeld van een Rijkswet 

waarin nadrukkelijk grondrechten – zoals die van de artikelen 1 en 10 van 

de Grondwet – aan de orde zijn. De Rijkswet op het Nederlanderschap is 

ook al meerdere malen getoetst aan een ieder verbindende verdragsbepa

lingen, zoals artikel 26 van het IVBPR.101 Maar ook bijvoorbeeld de 

Rijkswet Kustwacht, waar in de artikelen 4 en volgende opsporings en 

controlebevoegdheden voor de Kustwacht van de Caribische Rijksdelen in 

het leven worden geroepen, is een wettelijke regeling waarin door de 

Rijkswetgever grondrechten worden beperkt. Te denken valt daarbij aan 

de artikelen 10, 11 en 15 van de Grondwet. 

Maar ook andere situaties zijn denkbaar waarin het feit dat de organen 

van het Koninkrijk niet aan grondrechten zijn gebonden potentieel niet 

zonder problemen is. Zou de regering van het Koninkrijk bijvoorbeeld be

sluiten om een Arubaanse of Curaçaose Landsverordening te vernietigen 

wegens strijd met een verdragsverplichting waaraan het Koninkrijk is ge

bonden, dan is zij daarbij niet aan grondrechtelijke beperkingen onder

worpen, terwijl (in ieder geval in potentie) een dergelijke vernietiging in

vloed kan hebben op de grondrechten van burgers in Aruba of Curaçao. 

Hetzelfde geldt voor een besluit tot ingrijpen in een van de Caribische 

Landen op basis van artikel 51 Statuut. 

Men zou kunnen argumenteren dat de eventuele problemen die zich op 

dit punt voordoen worden ondervangen door de binding van het 

Koninkrijk aan mensenrechtenverdragen. In de inleiding gingen we hier 

al even kort op in. Daar kan echter tegen worden ingebracht dat een der

gelijke binding aan volkenrechtelijke verplichtingen nooit is aangemerkt 

als een afdoende reden om af te zien van eigen, nationale grondrechtenca

talogi, noch in Nederland, noch in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 

Eigen, nationale grondrechten zijn immers vaak preciezer geformuleerd, 

zijn in ieder geval beter toegesneden op de eigen rechtsorde(s) en bieden 

ook in bepaalde gevallen een verdergaande bescherming aan de burger. 

Bovendien wordt het Koninkrijk weliswaar door volkenrechtelijke ver

plichtingen gebonden, maar daaruit volgt niet of niet vanzelfsprekend dat 

(een ieder verbindend) volkenrecht in de interne rechtsorde van het 

Koninkrijk ook voorrang heeft op Koninkrijksrecht.102 Of de rechter de be

voegdheid heeft om een Rijkswet bij strijdigheid met een eenieder verbin

dende verdragsbepaling buiten toepassing te laten is dan ook onzeker, 

hetgeen het merkwaardige ‘grondrechtelijke vacuüm’ waarin de organen 

van het Koninkrijk zich bevinden nog versterkt.103 

Deze stand van zaken is uiteraard onwenselijk. Om hoogstwaarschijnlijk 

onbedoelde redenen zijn Koninkrijksorganen bij de uitoefening van hun 
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bevoegdheden de iure niet gebonden aan nationale grondrechten. Het 

voorstel in de Schets van 1950 om de grondrechtenbepalingen van de 

overzeese Staatsregelingen en van de Grondwet te bestempelen als 

Koninkrijksaangelegenheid en deze bij Rijkswet vast te stellen, is niet een 

al te zware ingreep in het huidige staatsrechtelijke bestel van het 

Koninkrijk, noch in dat van de Landen. Het verdient derhalve aanbeveling 

om (tenminste) de grondwettelijke grondrechten bij Rijkswet vast te stel

len. Op die wijze kan een situatie die in 1887 al vraagtekens opriep einde

lijk worden hersteld: het zou er ook toe leiden dat volstrekt duidelijk is dat 

de organen van het Koninkrijk ook naar intern recht aan fundamentele 

mensenrechten zijn gebonden, nu een dergelijke ingreep de in de 

Grondwet vastgelegde grondrechten tot deel van de Koninkrijksconstitutie 

zou maken. Een Koninkrijk dat in internationaal perspectief mensenrech

ten belangrijk vindt en het toezicht op de borging daarvan door zijn eigen 

onderdelen tot zijn takenpakket rekent, is het wat ons betreft aan zichzelf 

verplicht zijn eigen organen onvoorwaardelijk aan grondrechten te 

binden.
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