
S T A A T S C O M M I S S I E 

VOOR DE " • 

E V E N R E D I G E . . 

V E R T E G E N W O O R D I G I N G . ^ S - G R A Y E ^ H A G E , le Maait i 9 i 4 . 

Ik heb de eer aan de leden der Staatscommissie voor de evenredige vertegenwoordiging 
nïede te deelen, dat hun in den loop dezer week achtereenvolgens door de subcommissie 
züïlen worden toegezonden: 

a. het ontwerp van wet dat in de vergaderingen der Staatscommissie in behandeling 
is geweest, door de subcommissie nader gewijzigd overeenkomstig de beslissingen door de 
commissie genomen en op nog enkele andere punten door de subcommissie herzien, welk 
ontwei-p, in den vorm waarin het thans is vervat, nu definitief wordt voorgedragen. 

h. een ontwerp van wet tot wijziging der provinciale wet. 
c. een ontwerp van wet tot wijziging der gemeentewet, welke beide ontwerpen het 

'complement vormen van het ontwerp onder a genoemd en daarmede nauw samenhangen, 
daaruit rechtstreeks voortvloeien. 

d. een ontwerp van wet tot wijziging van de provinciale- en van de kieswet, ter 
invoering van een stelsel van evenredig kiesrecht voor de verldezing van de ieden der 
Eerste Kamer, met eene memorie van toelichting, die, voor zooveel zij het voor dit l ichaam 
aanvaard stelsel ontwikkelt, een deel uitmaakt van het in bewerking genomen algemeen 
verslag dat de Staatscommissie aan de Koningin zal hebben in te dienen. 

e. een ontwerp van wet tot verandering der Grondwet met memorie van toelichting. 
Ik heb voorts de eer de leden der Staatscommissie op te roepen tot eene vergadering 

te houden op Maandag 80 Maart 's aTonds te acht uur en Tolgende avonden tot het in 
behandeling nemen van deze ontwerpen. Zal de Staatscommissie, wat in hooge mate 
wenschelijk is, op 1 Mei met haren arbeid volledig gereed zijn, dan is het noodzakelijk 
dat de vergadering van Maandag 30 Maart a. s. op den voet wordt gevolgd door volgende 
vergaderingen. Ik vertrouw dat de leden zullen wil len medewerken om deze noodzakelijkheid 
tot verwezenlijking te brengen en daarop bij het regelen van hunne werkzaamheden voor 
de week, die op 29 Maart intreedt, zullen wil len rekenen. 

•i 

Be Voorzitter der Staatscommissie^ 

J . OPPENHEIM. 

Aan 

•de heeren leden der Staatscommissie voor 

de evenredige vertegenwoordiging. 
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