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De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Schedeldoekshaven 200 
2511 EZ  DEN HAAG 

 

Nr. 127332 Den Haag, 11 juli 2001 
 
De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat stelt er prijs op drie 
onderwerpen aan de orde te stellen. Twee daarvan zijn reeds in de schriftelijke gedachtewisseling over 
het wetsvoorstel Internationaal Strafhof (27484 (R 1669)) aan de orde geweest, het derde is met name 
in het mondelinge debat op 2 en 3 juli onderwerp van beraadslaging geweest. 
1. In hoeverre is het houdbaar om, vanwege de toepassing van art. 91, lid 3 Grondwet, het begrip 

“strijd met de Grondwet” te beperken tot “strijd met specifieke bepalingen van de Grondwet”, nu 
deze uitleg er in dit geval toe leidt dat toekenning van jurisdictie aan het Internationaal Strafhof op 
zichzelf niet in strijd is met de Nederlandse Grondwet c.q. met de Nederlandse soevereiniteit, 
maar wel afwijkt van verhoudingsgewijs secundaire bepalingen van de Grondwet die de 
immuniteit regelen van het staatshoofd en van volksvertegenwoordigers? 

2. Hoe moet het procedurele probleem worden opgelost dat in feite een gewone meerderheid van de 
Tweede Kamer, tezamen met de regering, vaststelt of een voorstel tot een verdragsgoedkeuring al 
dan niet strijd oplevert met de Grondwet, en daarom met een meerderheid van twee derden moet 
worden aanvaard? Is dit een bij de bedoeling van de Grondwetgever passende gang van zaken (zie 
het debat destijds over de kruisvluchtwapens)? En hoe kan aan de opvatting van de Senaat over de 
vraag inzake strijd met de Grondwet recht worden gedaan op een minder vergaande wijze dan 
door verwerping van het voorstel bij gewone meerderheid, zoals de regering stelt? 

3. Art. 4a van de Goedkeuringswet verplicht de regering tijdig voor de vergadering van de 
Vergadering van Staten de agenda van die vergadering aan de Kamers mede te delen. Waarom is, 
analoog aan de goedkeuringswet inzake het Verdrag van Maastricht, deze verplichting niet tevens 
voorzien voor de beslissingen van de Vergadering van Staten waar de z.g. “Elementen van 
misdrijven” en bepalingen van het strafprocesrecht worden vastgesteld? Het gaat hier immers om 
beslissingen van een volkenrechtelijke organisatie die op grond van de artikelen 92-94 Grondwet 
rechtstreeks rechten en verplichtingen scheppen voor Nederlandse burgers. 

 
De commissie zou het op prijs stellen om een notitie over deze onderwerpen te ontvangen ten behoeve 
van een debat dat de Eerste Kamer, mogelijk op 11 september 2001, met de regering zal houden. 
 
De griffier van de commissie, 
 
 
 
B. Nieuwenhuizen 


