
 

Ons staatshoofd: Beatrix 
Heeft de koningin politieke macht? 
 

Een koning heeft veel macht. Zo klinkt het tenminste. Maar onze koningin, in Nederland, 
heeft helemáál niet zo veel macht. Ze zit dan wel in de regering, maar de ministers zijn 
verantwoordelijk. Deze clip legt uit hoe dat precies zit. 
 
Het lijkt zo gewoon dat we een koningin hebben. Toch bestáát de koningstitel nog niet zo 
lang in Nederland. Onze eerste koning werd gekroond in 1815. Dat was koning Willem I. 
Officieel had hij niet veel macht, maar in de praktijk lag dat anders.  

Hij benoemde namelijk zelf de ministers, en die zaten in zijn regering. De ministers 
moesten ook zijn plannen uitvoeren. In die tijd was de koning dus verantwoordelijk voor 
alles wat de regering deed. 

Ondertussen is er veel veranderd. De regering bestaat nog steeds uit de koningin plus de 
ministers. Maar het zijn nu de ministers die verantwoordelijk zijn. Niet de koningin. Beatrix 
heeft geen directe politieke macht.  

De Tweede Kamerverkiezingen. In de politiek een hele spannende periode. Want wíe krijgen 
het straks voor het zeggen? Als de uitslag bekend is, benoemt de koningin de informateur 
en de formateur. Dat zijn de mensen die gaan onderzoeken welke partijen er willen 
samenwerken en welke ministers ze kunnen leveren aan het kabinet.  

 Doordat de koningin deze informateur en de formateur mag kiezen, heeft zij dus indirect 
wél invloed op de politiek. De grondwet zegt dat de koningin onschendbaar is. Dat betekent 
dat de minister-president verantwoordelijk is voor alles wat de koningin zegt en doet.  

De koningin is daar zélf dus niet verantwoordelijk voor. Als het koningshuis in opspraak is, 
mag koningin Beatrix daar niets over zeggen en kan zich niet verdedigen. Toen haar zoon 
Willem Alexander bijvoorbeeld aankondigde met Maxima te willen trouwen, was daar was 
veel gedoe over. Maxima's vader zou in Argentinië namelijk foute dingen hebben gedaan. 
Beatrix mocht toen niks zeggen.  

Het was de minister-president die aan de Tweede Kamer moest uitleggen waarom het goed 
was als het huwelijk tóch door zou gaan. De minister-president is immers verantwoordelijk 
voor het hele koningshuis. Zo, de verkiezingen zijn weer geweest. De nieuwe regering 
wordt gefotografeerd op het bordes. Ministers komen en gaan, maar de koningin blijft 
altijd in het midden staan. 


