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De leden van de Staten-Generaal, de ministers, de staatssecretarissen en
andere personen die deelnemen aan de beraadslaging, kunnen niet in
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vergaderingen van de Staten-Generaal of van commissies daaruit hebben
gezegd of aan deze schriftelijk hebben overgelegd.
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1. HISTORISCHE ONTWIKKELING EN ACTUELE BETEKENIS[1]
Parlementaire immuniteit is een belangrijk en structurerend element in onze
democratische rechtsstaat: een lid van het parlement kan niet door de rechter
worden vervolgd voor wat hij zegt tijdens een parlementaire vergadering. Dit
beginsel van immuniteit, ook wel aangeduid als parlementaire onschendbaarheid, is
in 1848 in de Grondwet ingevoerd. De gedachte achter deze onschendbaarheid is
dat parlementariërs alle ruimte krijgen voor een ongehinderd debat en het vrijelijk
geven van hun mening, in woord en geschrift. Ook al is er sprake van belediging,
smaad, godslastering of majesteitsschennis; de parlementariër kan daarvoor door
het Openbaar Ministerie niet worden vervolgd. Het beginsel geldt in gelijke mate
voor leden van gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en het Europees
Parlement.[2]
Vanuit het oude, Engelse staatsrecht kennen wij een aantal fundamentele
waarborgen voor de onschendbaarheid van volksvertegenwoordigers. Allereerst is

PAGINA 1 VAN 11

WWW.NEDERLANDRECHTSSTAAT.NL

WETENSCHAPPELIJK COMENTAAR OP DE NEDERLANDSE GRONDWET
ARTIKEL 71 - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - E.J. JANSE DE JONGE

er sprake van de “Freedom of speech”, een traditie die in de loop van de 15eeeuw
onderdeel werd van de parlementaire privileges in Engeland. Tweede element werd
de “freedom from arrest”, dat vanaf 1340 is ingevoerd en de bescherming van
parlementariërs tegen vervolging door de rechter waarborgde.[3] Het laatste betreft
bescherming van parlementsleden tegen civielrechtelijke vervolging, echter niet
tegen strafrechtelijke vervolging. Deze Engelse opvatting is dus een beperktere van
de parlementaire onschendbaarheid ten opzichte van ons land. Een ander verschil
met ons land is dat in Engeland niet-parlementsleden die getuigen voor een
parlementaire commissie wél beschermd worden tegen mogelijke vervolging voor
wat zij een parlementscommissie meedelen in woord en/of geschrift. Deze rechten
(privileges) dienen beschouwd te worden als een belangrijk onderdeel van het
(parlementaire) recht en kan niet worden uitgelegd als een regeling die beoogt
parlementsleden boven de wet te stellen.[4] Deze rechten maken onderdeel uit van
de doctrine van de “sovereignty of Parliament” die inhoudt dat het parlement - lees:
de wetgever (“The Queen in Parliament”) - besluiten kan nemen die niet door enig
ander orgaan van de staat kan worden aangetast of getoetst.[5] Tevens betekent dit
leerstuk dat het parlement niet gebonden is aan zijn eerdere beslissingen. Dat
betekent overigens niet dat het parlement almachtig is; zijn bevoegdheden zijn over
de jaren ingeperkt door allerlei vormen van wetgeving tot en met de Europese
wetgeving zoals de European Union Act van 2011. Binnen dit kader bleek het recht
van immuniteit historisch bezien een belangrijk element in de machtsverschuiving
van de vorst naar het parlement.
De grondslag en het karakter van de parlementaire immuniteit is in de loop van de
parlementaire geschiedenis veranderd. Zo kende de Republiek der Verenigde
Nederlanden (1588-1795) al een regeling betreffende de parlementaire
onschendbaarheid, namelijk in de `Acte van Indemniteit', die destijds was
vastgesteld door de Staten van Holland.[6] De Staatsregeling van 1798 bevatte een
regeling van vrijwaring ten aanzien van de vrijheid van spreken. In de Grondwetten
van 1801 en 1805, en die van 1814/1815 en 1840 was de parlementaire
onschendbaarheid weer verdwenen. Slechts een zekere vorm van vrijwaring werd
vermeld, maar die was weer afhankelijk van het verlof van de gehele vergadering
van de Staten-Generaal.[7]
Pas bij de integrale herziening van de Grondwet in 1848 werd in artikel 92 bepaald
dat kamerleden niet vervolgbaar waren voor hun adviezen. De `adviezen' hadden
echter alleen betrekking op redevoeringen en geschreven stukken; niet op
bijvoorbeeld interrupties of hetgeen in de secties voorviel (dus geen vrijheid van
meningsuiting).[8] Deze situatie veranderde bij de herziening van de grondwet in
1887. Artikel 97 Grondwet 1887 bepaalde dat kamerleden parlementaire
onschendbaarheid genoten voor al hetgeen zij tijdens de vergadering zeiden of aan
haar schriftelijk hadden overgelegd. Er was geen verband meer met het onderwerp
van de beraadslaging, een verruiming van de onschendbaarheid derhalve. Bij de
daaropvolgende herziening van 1922 werd de kring van personen die bescherming
genoten verder uitgebreid met andere politieke ambtsdragers die geen lid van de
Staten-Generaal waren. Bedoeld werden bewindslieden en hun adviseurs- lees:
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ambtenaren.[9] In 1948 werden de staatssecretarissen hieraan toegevoegd (artikel 79
Grondwet 1948). Reeds in 1937 maakte het Hof Arnhem duidelijk dat de
“burgerrechtelijke aanstotelijkheid” tevens viel onder de parlementaire
onschendbaarheid.[10]
De huidige grondwettelijke immuniteit strekt ertoe de deelnemers aan de
parlementaire beraadslagingen een optimale uitlatingsvrijheid te gunnen, zonder de
vrees dat een of andere uitlating hen in aanraking met de rechter zou kunnen
brengen.[11] Artikel 71 Grondwet ziet dan ook op iedere vorm van gerechtelijke
toetsing, zowel strafrechtelijke, (publiekrechtelijk) tuchtrechtelijke als
civielrechtelijke.[12] De ratio van deze immuniteit wordt gevormd door het feit dat
parlementsleden, naast andere activiteiten, een controlerende functie hebben ten
aanzien van de handelingen van de regering. Om die functie optimaal te kunnen
uitoefenen is het noodzakelijk dat zij zowel de regering, het regeringsbeleid, als
elkaar vrij onder kritiek kunnen stellen. De grenzen die aan het grondrecht op vrije
meningsuiting zijn gesteld, zijn hierbij in hun algemeenheid te beperkend.
2. DE OMVANG VAN DE PARLEMENTAIRE IMMUNITEIT[13]
Tijdens de integrale grondwetsherziening van 1983 zijn er tekstuele veranderingen
aangebracht in artikel 71 die niet slechts als redactionele wijzigingen kunnen
worden aangemerkt. Met de term `aangesproken' in artikel 71 wordt tot uitdrukking
gebracht dat ook civielrechtelijke aansprakelijkheid voor hetgeen in vergaderingen
van de Staten-Generaal naar voren is gebracht, is uitgesloten.[14] Onder het regime
van de oude grondwetsteksten was hierover verschil van mening mogelijk.· In de
huidige tekst van artikel 71 is voorts uitdrukkelijk bepaald dat de immuniteit ook
de vergaderingen van de kamercommissies omvat. De immuniteit heeft alleen
betrekking op wat tijdens de vergadering of commissievergadering is gezegd of aan
deze schriftelijk is overgelegd. Slechts de aanwezigheid van een kamerlid in de
vergaderzaal, is dus niet voldoende. Er moet daadwerkelijk een vergadering gaande
zijn, waaraan de desbetreffende persoon in de uitoefening van zijn functie
deelneemt.
De vraag wanneer een vergadering wordt aangemerkt als een vergadering van de
kamer of een commissie van de kamer, wordt aan de beoordeling van de kamers
zelf overgelaten. Dit wordt geregeld in de reglementen van orde van beide kamers
en de verenigde vergadering.[15] Het gegeven dat de onschendbaarheid zich uitstrekt
tot de leden van een kamercommissie, brengt overigens niet mee dat ook degenen
die door een dergelijke commissie worden gehoord de immuniteit zouden genieten.
Ook onderzoekers in dienst van het parlement zijn niet beschermd.[16] Dit is dus een
verschil met het Angelsaksische systeem (zie onder 1). Zij blijven gerechtelijk
vervolgbaar voor hun strafbare of onrechtmatige uitlatingen, ook al zijn die tijdens
de vergadering gedaan. Voor de goede orde: fractievergaderingen, of andere
niet-formele vergaderingen van commissies worden niet beschouwd als
vergaderingen in de zin van artikel 71 Grondwet.[17] De uitbreiding van artikel 71
tot “andere personen” in 1983 betekent dat de kamers voortaan zélf bepalen wie,
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behalve leden, in overeenstemming met dit artikel aan de beraadslagingen kunnen
deelnemen.[18] Hier ligt weer een verband met de “sovereignty of Parliament”.
Verder moet aangenomen worden dat de voorschriften van parlementaire
immuniteit ook gelden bij bijzondere bijeenkomsten zoals de jaarlijkse bijeenkomst
ter gelegenheid van Prinsjesdag en de bijeenkomst in Amsterdam bij de
inhuldiging van de Koning op 30 april 2013.[19]
De discussie over de omvang en reikwijdte van artikel 71 Grondwet is al bijna zou
oud als het artikel zelf. Honderd jaar geleden en ook thans, gingen stemmen op om
de parlementaire onschendbaarheid af te schaffen dan wel aan banden te leggen.[20]
Aan het begin van de 19eeeuw ging men ervan uit dat er geen noodzaak meer
bestond voor een (algehele) immuniteit voor leden van de Staten-Generaal.
Argument hierbij was dat de positie van kamerleden bij volledige immuniteit zo
sterk wordt dat men zelfs misbruik van dit recht kon verwachten.[21] Argument
hierbij was tevens dat de kamers zelf over onvoldoende middelen beschikten om
effectief tegen dit misbruik op te treden.[22] Tegen deze stelling werd naast het
principiële vrijwaringsargument, het praktische bezwaar ingebracht dat het nog
steeds in het belang van zowel de volksvertegenwoordiging als de rechterlijke
macht is, dat de laatste niet geroepen wordt om te oordelen over uitlatingen van
kamerleden en andere politieke ambtsdragers gedaan tijdens de vergadering van de
Staten-Generaal, omdat het gevaar dat dergelijke processen een politieke tint
krijgen niet denkbeeldig is.[23] Bovendien komt deze mogelijke betrokkenheid van
de rechter in strijd met de machtenscheiding. De rechter heeft zich aangesloten bij
deze uitleg. In de zaak betreffende een parlementslid in Aruba, heeft de Hoge Raad
in zijn uitspraak in 2011 aangeven onverkort achter het beginsel van immuniteit
van artikel 71 te staan. Het betrof de uitlating van een minister van Aruba die een
parlementslid van de oppositie tijdens een vergadering van de Staten van Aruba,
meerdere malen voor pedofiel uitmaakte.[24]
Recent is discussie gevoerd over uitbreiding van de immuniteit.[25] Kernvraag was
of kamerleden ook buiten het parlement al dan niet vervolgbaar zijn voor wat zij
als standpunt innemen in het debat.[26] Dit debat ook weer op naar aanleiding van
diverse uitlatingen van het kamerlid Wilders van de PVV over islamieten en de
Koran.[27] De rechter sprak Wilders vrij. In 2016 volgt wederom een rechtszaak
omtrent uitlatingen van Wilders over “minder Marokkanen”. Alle uitspraken
werden overigens buiten het parlement gedaan.
Toegevoegd kan worden dat de locatie geen criterium is bij de al dan niet
toepassing van de parlementaire onschendbaarheid. Dit betekent dat bijvoorbeeld
parlementaire enquêtecommissies kunnen vergaderen op elke locatie is ons land
zonder dat dit leidt tot verlies van de parlementaire immuniteit.[28]
De kans dat door misbruik van de bescherming van artikel 71 belangen worden
geschaad, is altijd aanwezig. Die kans zal echter tegenover de voordelen van het
bestaande systeem afgewogen moeten worden. Essentieel is dat leden van het
parlement vrijuit moeten kunnen spreken en schrijven over alle onderwerpen die
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publiek belang raken. Het risico van rechterlijke toetsing dient daarbij uitgesloten
te worden.[29] De uitbreiding van de kring van de personen die deze
onschendbaarheid genieten tijdens de grondwetsherziening van 1983 illustreert dit.
Er zijn echter ook grenzen aan de onschendbaarheid van kamerleden. Beide kamers
beschikken, als het gaat om misbruik van de bescherming van artikel 71 te
voorkomen, over tuchtrechtelijke bevoegdheden. In de reglementen van orde van
beide kamers vindt men een aantal bevoegdheden, waarover de voorzitter beschikt
om een lid dat beledigende uitlatingen gebruikt, de orde verstoort of zijn plicht tot
geheimhouding schendt, tot de orde te roepen.[30] Opvallend is dat het Reglement
van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal geen tuchtrechtelijke
voorschriften bevat.[31] Ten aanzien van ministers, en nemen we aan ook
staatssecretarissen en andere personen, die aan de beraadslaging deelnemen,
bestaan dezelfde sanctiemogelijkheden.[32] In 2001 is overigens de mogelijkheid
om woorden uit de Handelingen te schrappen, beëindigd.[33]
Vanaf de invoering van deze tuchtrechtelijke bevoegdheden in 1919 heeft zich een
aantal incidenten voorgedaan. Meest opvallend was de verwijdering van leden uit
de (Tweede) Kamer vanwege het uiten van beledigingen. Dit is vijfmaal
voorgekomen. De laatste keer dat een kamerlid uit de Tweede Kamer gezet moest
worden was in 1950. Het communistische kamerlid Wagenaar gebruikte weinig
parlementaire woorden toen de voorzitter spreektijdbeperking oplegde bij de
behandeling van een wetsvoorstel. Daarop besloot kamervoorzitter Kortenhorst de
recalcitrante parlementariër met harde hand te laten verwijderen. Met vier
politiemannen sterk werd de geachte afgevaardigde onder groot tumult de
vergaderzaal uitgedragen.[34]De andere incidenten hadden ook betrekking op het
uiten van onparlementaire taal in een vergadering van de Tweede Kamer.
Sinds 2002 is het aantal incidenten rond de toepassing van artikel 71 in de Tweede
Kamer toegenomen. Herhaaldelijk is het voorgekomen dat de voorzitter van de
Tweede Kamer een lid van de kamer (vaak een lid van de LPF of PVV) het woord
moest ontnemen vanwege “onparlementair woordgebruik”. Voorbeeld is
fractievoorzitter Wilders van de PVV die in 2006 in een debat in de kamer de
minister van Wonen, Wijken en Integratie, Vogelaar, “knettergek” noemde. Helaas
greep de voorzitter niet in toen Wilders weigerde deze woorden terug te nemen.[35]
Eens soortgelijk incident deed zich in 2015 voor toen een kamerlid voor de PVV
het Nederlandse parlement omschreef als een “nepparlement”. Ook toen greep de
voorzitter niet in.[36] Dezelfde uiting tijdens een debat in 2015 in de Eerste Kamer
leidde daarentegen wél tot ingrijpen van haar voorzitter.[37]
Recent heeft de Tweede Kamer zich nogmaals uitgesproken over een aantal
voorschriften betreffende de regels voor integriteit voor leden van de Tweede
Kamer. Deze integriteitsregelingen beogen samenhang aan te brengen als het gaat
om de zuiveringseed of –belofte, incompatibiliteiten, het opgeven van
nevenfuncties en -inkomsten, geheimhoudingsplichten, vertrouwelijkheid van
stukken en “onheuse gedragingen”.[38]
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3. DE EUROPESE DIMENSIE VAN IMMUNITEIT
De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa heeft een aantal jaren
geleden Nederland op de vingers getikt naar aaleiding van de zaak Wilders (zie
hiervoor). De Commissaris bepleitte het opheffen van het verschil tussen datgene
wat door kamerleden binnen en buiten het parlement wordt gezegd. Hij bepleitte
tevens de instelling van een parlementaire commissie die beslist of en wanneer de
parlementaire onschendbaarheid van toepassing is.[39] Hij verwees daarbij naar het
stelsel in de Verenigde Staten.[40] De opmerking van deze Commissaris heeft
overigens niet geleid tot verdere actie.[41] In de diverse landen in Europa wordt
verschillend gedacht over de omvang en reikwijdte van de immuniteit van
parlementariërs. In veel democratische landen bestaat een (grondwettelijke)
waarborg voor parlementaire immuniteit. Er zijn in onderlinge vergelijking wel
accentverschillen. Aangegeven is al dat Engeland deze bescherming ruim opvat.
Ook in de Verenigde Staten wordt in artikel I, sectie 6 van de Constitutie de
immuniteit van leden van het Congres gewaarborgd (de Speech or Debate Clause).
Herhaaldelijk heeft de rechter in de VS aangegeven dat dit gondwetsartikel ruim
opgevat dient te worden met het oog op de bescherming van het proces van
zorgvuldige wetgeving en de onafhankelijkheid van leden van het Congres. Het
Congres houdt deze rechten zelf scherp in het oog. Daar valt echter ook de
bescherming van stafleden en medewerkers onder, en dat zijn er heel wat op
Capitol Hill. De VS kennen dus een ruimere bescherming dan in Nederland.[42] In
Duitsland kent men de term Immunität en in Frankrijk inviolabilité.
De lijn van de meeste landen is dat uitlatingen van parlementariërs in het parlement
tijdens vergaderingen en andere overleggen maximaal worden beschermd, maar dat
uitlatingen van parlementariërs buiten het parlement niet expliciet worden
beschermd tegen rechterlijke vervolging.[43] Dat betekent ook dat contacten met de
pers, kiezers, persberichten, nieuwsbrieven, tweets en speeches niet vallen onder de
bescherming van de parlementaire immuniteit.[44] Soms ressorteren
fractievergaderingen in het parlementsgebouw onder deze bescherming, zoals in
België. Een andere uitzondering is Duitsland, waar laster niet valt onder de
bescherming van immuniteit. In dit laatste geval moet het parlement overigens wel
expliciet toestemming geven voor vervolging van een van haar leden.[45]
Het Europees Parlement pleegt in het algemeen ruimhartig te zijn als het gaat om
de bescherming van haar leden die door een lidstaat voor de rechter zijn gedaagd.
het Europese Hof van Justitie heeft in 2011 Echter uitgemaakt dat er in
voorkomende gevallen wel sprake dient te zijn van een direct verband tussen het
gestelde en de directe parlementaire verantwoordelijkheid van de leden van het EP.
[46] Het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg trok in 2003 eenzelfde
conclusie ten aanzien van het stelsel in Italië en dat leverde strijd op met artikel 6
EVRM.[47] Uit de beperkte jurisprudentie van het EHRM kan worden afgeleid dat
de rechters grote moeite hebben met een ruime interpretatie van de parlementaire
onschendbaarheid van de landen van de Raad van Europa, maar het in meerderheid
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vooralsnog tolereren, mits het valt binnen de directe taken van een parlementslid
(in stricto sensu).[48]
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6. HISTORISCHE VERSIES
Art. 92 Gw 1848: De leden der Kamers zijn niet geregtelijk vervolgbaar wegens de
advijzen, door hen in de vergadering uitgebragt.
Art. 97 Gw 1887: De leden der Staten-Generaal zijn niet geregtelijk vervolgbaar
voor hetgeen zij in de vergadering hebben gezegd of aan haar schriftelijk hebben
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overgelegd.
Art. 98 Gw 1922: De leden der Staten-Generaal, alsmede de ministers, de
commissarissen bedoeld in artikel 111, tweede lid, en de ambtenaren, bedoeld in
artikel 95, eerste lid, zijn niet gerechtelijk vervolgbaar voor hetgeen zij in de
vergadering hebben gezegd of aan haar schriftelijk hebben overgelegd (art. 100
Gw. 1938, behoudens dat i.p.v. 'artikel 111' en 'artikel 95' wordt gelezen 'artikel
113' en 'artikel 97'; artikel 107 Gw. 1953, behoudens dat i.p.v. 'artikel 111' en
'artikel 95' wordt gelezen 'artikel 120' en 'artikel 104').
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