De RMP stuurde DE MINISTER-PRESIDENT de volgende brief
betreffende het niet uitvoeren van de Grondwet door mevrouw Van
Oranje Nassau
Datum 15 juni 2004
De MINISTER-PRESIDENT
Mr. dr. J.P. Balkenende
Postbus 20001
2500 EA 's-Gravenhage

Mijnheer minister-president Balkenende,
De geldende Grondwet vermeldt in Artikel 42. lid— 2. De Koning is onschendbaar; de ministers zijn
verantwoordelijk, vandaar dat ik mij richt tot de minister-president met een heel belangrijke kwestie.
Grondwetsartikel 74. lid 1. 'De Koning is voorzitter van de Raad van State'.
In de praktijk geeft de koning(in) helemaal geen uitvoering aan artikel 74 lid 1, doch laat de
koning(in) dit over aan de vice-voorzitter van de Raad van State. De RMP noemt dit plichtsverzuim
van mevrouw Koningin.
Nu ik dit verzuim heb gesignaleerd zou ik graag van u vernemen, wat u hiervan vindt en, of uw
ministeriële verantwoordelijkheid u noopt tot een advies aan de koning(in) tot het gewoon zelf
voorzitten van de Raad van State.
H.P. van Herwijnen
Voorzitter.

Een brief met het antwoord van de DE MINISTER-PRESIDENT aan
de Republikeinse Moderne Partij

Datum 25 juni 2004

Kenmerk 04M466806

Uw brief van 15 juni 2004 met betrekking tot artikel 74, eerste lid van de Grondwet, is in goede orde
ontvangen. Van de inhoud heb ik kennis genomen.
In de notitie "Beschouwingen over het koningschap" is over het voorzitterschap van de Raad van
State door de Koning het volgende opgenomen: "Het is ceremonieel van aard en is voor de
dagelijkse werkzaamheden, alsmede voor de besluitvorming van de Raad van State inzake de
advisering over wetsvoorstellen van wet of ontwerp-algemene maatregelen van bestuur niet van
inhoudelijke betekenis" (kamerstukken II 27409, nr. 1, p. 3). De notitie stelt voorts vast "Aanleiding
om in deze door traditie bepaalde situatie wijziiging te brengen is er niet". In het debat met de
Tweede Kamer over deze notitie is deze conclusie niet weersproken. De wetgever heeft voorts
bepaald dat de leden van het koninklijk huis zich onthouden van stemmen in de Raad van State
(artikel 2, derde lid, van de wet op de Raad van State). Mede gelet op het feit dat uw brief geen
nieuwe gegevens bevat, is er geen grond voor een andere conclusie dan regering en Tweede Kamer
eerder hebben getrokken bij bespreking van de hierboven genoemde notitie.
DE MINISTER-PRESIDENT
Ministerie van Algemene Zaken,
w.g.

Mr. dr. J.P. Balkenende

Conclusie
De minister-president, wat Van Oranje Nassau wil vervangen door 'premier', doet
er dus niets aan.
De leden van de Eerste en Tweede Kamer hebben allemaal trouw gezworen aan
Van Oranje Nassau en doen er dus ook niets aan.
Hun overwegingen zijn blabla, want je kunt de Grondwet niet selectief naar eigen
inzicht gaan naleven, dat werkt niet.
Wil men het voorzitten van de RvS door Van Oranje Nassau ceremonieel laten zijn,
moet dat maar opgenomen worden in de Grondwet. Wil men het anders, moet dat
andere opgenomen worden in de Grondwet. Nu is het gewoon plichtsverzuim. De
RMP neemt dat natuurlijk niet en gaat net zolang door tot de Republiek NL met een
President gerealiseerd is.

