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Vervolgvragen mogelijkheden op te komen tegen 

besluiten Koninkrijksregering 

Aanleiding 

Vanuit de Eerste Kamer zijn vervolgvragen gesteld over mogelijkheden om op te 

komen tegen (voorgenomen) besluiten van de Koninkrijksregering. 

Geadviseerd besluit 

Instemmen met bijgaande antwoordbrief en deze, na ondertekening, versturen 

naar de Eerste Kamer.  

Kern 

• De leden van de PvdD-fractie en het lid Raven van de OSF hebben u 

vervolgvragen gesteld over de mogelijkheden op te komen tegen 

(voorgenomen) besluiten van de Koninkrijksregering, naar aanleiding van 

het intrekken van het Rijkswetsvoorstel Koninkrijksgeschillen (ingezonden 

17 oktober 2022). Deze vormen het vervolg op uw eerdere antwoorden 

van 7 februari en 9 juni jl. (bijgevoegd). 

• De vragen van de PvdD zien vooral op het bestaan van toegang tot de 

Nederlandse bestuursrechter en de burgerlijke rechter tegen besluiten van 

de Koninkrijksregering en hoe die toegang zich verhoudt tot het 

ontbreken dan wel tot stand komen van een rijkswet over 

Koninkrijksgeschillen op grond van artikel 12a van het Statuut.  

• In de antwoorden wordt, conform de beantwoording van de eerdere 

vragen, aangegeven dat niet vaststaat of en, zo ja, op welke wijze deze 

rechters een rol voor zichzelf zouden zien. Op de uitleg en toepassing 

door de rechter van bepalingen als artikel 8:1 en 8:4 van de Algemene 

wet bestuursrecht wordt dan ook niet vooruitgelopen of voorgesorteerd 

(vragen 2 en 3). 

• Belangrijk is verder dat in de beantwoording van de vragen van de PvdD 

(vraag 1) wordt beargumenteerd dat met de eventuele toegang tot 

Nederlandse rechters ogv het bestuursrecht en burgerlijke recht geenszins 

de noodzaak van totstandkoming van een geschillenregeling op grond van 

artikel 12a van het Statuut vervalt.  

• De vragen van het lid van de OSF raken diverse onderwerpen, waaronder 

het inwinnen van een prejudicieel advies over de hiervoor beschreven 

toegang tot de rechter en de vraag of de regering voornemens is om te 

komen met een nieuw voorstel voor een geschillenregeling. 

• In de beantwoording wordt onder meer aangegeven dat ons 

rechtssysteem geen mogelijkheid kent voor de regering of andere 
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bestuursorganen om over een bepaalde (rechts)vraag een bindend 

oordeel te vragen aan een rechterlijk orgaan (vraag 1), en wat de stand 

van zaken is voor wat betreft (een nieuw voorstel voor) de 

geschillenregeling (vraag 4). 

• De beantwoording is ambtelijk afgestemd met J&V en KR. 

• De vragen over geschilbeslechting in het Koninkrijk spelen tegen de 

achtergrond van de intrekking in 2021 van de rijkswet 

Koninkrijksgeschillen (geschillenregeling). 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Beantwoording vervolgvragen   

2 Beantwoording vragen 7 

februari jl. 

  

3 Beantwoording vragen 9 juni jl.   

 




