
D E F I N I T I E F . G E H E I M . 

STAATSCOMMISSIE TOT GEDEELTELIJKE 
HERZIENING VAN DE GRONDWET. 

NOTULEN. 

DERTIENDE VERGADERING 
gehouden in de Vergaderzaal van he t Departement 
van Binnenlandsche Zaken op Vrijdag 2 3 April 1920 

des avonds te half acht ure. 

Voorzitter: de heer Ruys de Beereiibrouck. 

Afwezig: de heer Schaper. 

Ingekomen stokken. Bericht van verhindering van den heer Schaper. 

Goedkeuring notulen. De notulen van de tiende en elfde vergadering worden 
onveranderd goedgekeurd. 

Art. 82, 2de lid. , De Voorzitter stelt de vraag aan de orde of de verkiezing 
van de leden der Eerste Kamer door de Provinciale Staten 
moet gehandhaafd blijven. 

De heer Limburg zegt, dat hij tegen een verkiezing dooi
de Provinciale Staten is. Nu momenteel deze de leden der 
Eerste Kamer kiezen hebben zij een sterk politiek karakter. 
Spreker verwacht, dat zij dit karakter wederom zullen ver
liezen, wanneer zij niet meer het kiescollege van de Eerste 
Kamer zijn. De hervormingen, die men ten opzichte van de 
Eerste Kamer kan invoeren zijn tweërlei n. 1. a. hervorming-
wat betreft de kiezers; b. hervorming wat betreft hare functie. 
Tegen de Provinciale Staten nu als kiezers van de leden dei-
Eerste Kamer heeft hij ernstig bezwaar. 

De heer Rink merkt op, dat ook hij de verkiezing door de 
Provinciale Staten geen ideaal acht, maar dat hij niets beters 
vindt. Immers, laat men de leden van de Eerste Kamer op 
gelijke wijze kiezen als de leden van de Tweede Kamer, dan 
krijgt men een volledige doublure van de laatste, wat onge-
wenscht is. Men kan de verkiezing wijzigen door de Provinciale 
Staten in één kiescollege te zamen te brengen, waardoor dan 
tevens de bezwaren van den heer Limburg ten deele vervallen. 
Een andere uitkomst ziet spreker niet. 

De heer Limburg antwoordt, dat hij een andere uitkomst 
ziet en wel in de Noorsche Grondwet. In Noorwegen toch 
worden uit de 150 leden der Tweede Kamer 50 personen ge
kozen om de Eerste Kamer te vormen. Misschien zal dan 
echter bij dat systeem de taak van de Eerste Kamer zich 
wijzigen. 

De heer Anema zegt, dat het groote nadeel, hetwelk de 
Eerste Kamer nog aankleeft is het verschil in politieke samen
stelling met de Tweede Kamer. Spreker gaat van de grond
gedachte uit, dat de Eerste Kamer, zooals Stuart Mill zegt, 
gevormd is om als een centrum van weerstand te dienen, om 
tegen een beslissing van de Tweede Kamer verhaal te hebben 
bij de Eerste Kamer. Daartoe is op de eerste plaats noodig, dat de 
Eerste Kamer een groot prestige heeft. Aan dit prestige heeft veel 
afbreuk gedaan het verschil in politieke samenstelling met 
de Tweede Kamer. Men dacht bij verwerping van wetsont-
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werpen vaak aan partymachinaties. Daarom wil spreker het 
politiek onderscheid tusschen de Eerste en de Tweede Kamer 
laten vervallen. Stelt men zich eenmaal op dit standpunt, 
dan kan men de Eerste Kamer laten verkiezen door dezelfde 
kiezers als van de Tweede Kamer of wel door de Tweede 
Kamer zelf. Voor het doublure-argument heeft hij geen vrees, 
omdat er om het gansch andere karakter van de Eerste Kamer, 
voortvloeiend uit het verschil van bevoegdheid met de Tweede 
Kamer, voor haar andere personen zich zullen beschikbaar 
stellen. Spreker ziet niet in, waarom men het Noorsche 
stelsel zou volgen. Het lijkt hem beter door de onderscheiden 
groepen van de Tweede Kamer de leden van de Eerste Kamer 
te laten aanwijzen. Iedere kamerclub wijst dan in evenredigheid 
van haar sterkte een deel der 50 leden van de Eerste Kamer 
aan uit de meest bezadigde en ervaren leden van haar partij. 

Wat betreft de argumenten tegen een verkiezing door de 
Provinciale Staten voelt spreker het bederf der Staten dooi
de politiek ook als een nadeel, maar hij gelooft niet in ver
betering in dit opzicht, met name niet na de invoering van 
het evenredig kiesrecht. Hij heeft nog een ander argument 
n.1. dat de verkiezing door de Provinciale Staten het provin
cialisme in de hand werkt, doordat de Staten dikwijls personen 
kiezen, die wel iets beteekenen in de provincie, maar geen 
verdienste voor de Eerste Kamer hebben. 

Dit nadeel kleeft de verkiezing door de kamergroepen niet 
aan, daar deze de beste elementen uit hun partij zullen kiezen. 
Spreker wil dus de leden der Eerste Kamer door de Tweede 
Kamer doen verkiezen op grondslag van evenredige vertegen
woordiging, omdat dan het politiek verschil tussehen beide 
Kamers zal vervallen en de partijen de meest ervaren en 
bezadigde leden zullen verkiezen. 

De heer de Geer komt op tegen de beweringen van den 
heer Anema en kent geen andere aannemelijke wijze van 
verkiezen dan door de Provinciale Staten. Wat. betreft het 
argument, dat hierdoor bij de Statenverkiezingen de politiek 
den boventoon voert, merkt spreker op dat dit toch zoo 
blijven zal, vooral na de invoering van het evenredig kiesrecht. 
Dit is zoo bij de gemeenteraden en geldt dus ook voor de 
Provinciale Staten. Dit argument gaat dus niet op. Ook het 
andere argument van het provicialisme zal vervallen, indien 
men de leden der Eerste Kamer zal laten verkiezen door de 
Provinciale Staten in één kiescollege vereenigd, wat uit prac-
tisch oogpunt bij een evenredige vertegenwoordiging zal 
noodig zijn. 

Spreker deelt verder ook niet de meening van den heer 
Anema omtrent de noodzakelijkheid, dat de politieke kleur 
van beide Kamers gelijk is. Integendeel kan verschillende 
kleur vaak goed werken, omdat dit vaak een gezond compromis 
en pacificatie in de hand gewerkt heeft, 

De heer Struycken zegt zich bijna geheel bij den lieerde 
Geer te kunnen aansluiten. Het stelsel moet echter zoo zijn, dat 
de Eerste en Tweede Kamer op dezelfde gedachte gebouwd zijn. 
Spreker is tegen het denkbeeld van den heer Anema. Waartoe 
zal dat systeem moeten leiden ? Bij een ledenaantal der Eerste 
Kamer van vijftig zal de kiesdeeler twee zijn. Dus ieder paar 
Tweede-Kamerleden is in staat een lid van de Eerste Kamer 
te kiezen. 

De heer R i n i merkt hiertegen op, dat de heer Struycken 
van het stelsel een karicatuur maakt. 

De heer Struycken onlkent zulks en zegt, dat het aldus 
een zuiver kliekrégime wordt. Hij voelt het meest voor de 
Provinciale Staten als kiezers. Er is ook nog een andere ge
dachte omtrent de Eerste Kamer nl. een Kamer, die, wat 
men noemt, eene „organische" vertegenwoordiging zoude zijn 
van de verschillende maatschappelije groepen. Daargelaten 
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het nut en de bruikbaarheid van zoodanige Kamer, meent 
spreker, dat in ons land de stof daaitoe nog geheel ontbreekt. 
Het eenige wat reeds tot vorming van zoo'n Kamer zou 
kunnen dienen, zoude zijn de vakvereenigingen, maar deze 
vertegenwoordigen slechts een deel van het volk. Ook de ver
kiezing door en uit de Tweede Kamer, zooals in het Noorsche 
stelsel, acht spreker verkeerd. Dan toch moeten 150 personen 
gekozen worden zonder te weten welke van hen voor de Eerste 
dan wel voor de Tweede Kamer bestemd zijn. Dit is geen 
deugdelijk stelsel, want daarmede zal men de differentiatie 
voor het Tweekamerstelsel noodig, geheel missen. Daarom 
vindt spreker geen reden om van het systeem van verkiezing 
door de Provinciale Staten af te wijken. 

De heer Rink merkt op, dat ook in het stelsel van de 
heeren Limburg en Anema de Eerste Kamer als hoogste 
macht moet oordeelen over de beslissingen der Tweede Kamer. 
Daarom is het niet goed om de Eerste Kamer door de Tweede 
Kamer te laten kiezen. Daardoor toch zou de Eerste Kamer 
in zekere mate afhankelijk worden van de Tweede Kamer. 
Afgezien nog van de kliek- en clubgeest, die hierbij kan 
ontstaan, wordt tevens door dit stelsel de mogelijkheid be
vorderd, dat de Tweede Kamer een heel makke en tamme 
Eerste Kamer verkiest. Spreker zegt, dat voor 't oogenblik de 
beste wijze van verkiezing is die door de Provinciale Staten 
gezamenlijk op grondslag van evenredige vertegenwoordiging. 

De heer Anema wil nog eenige woorden omtrent de kwestie 
in het midden brengen. Hij ook voelt er voor om de Eerste 
Kamer als centrum van weerstand te behouden. Spreker is 
echter tegen het politiek verschil tusschen beide Kamers, 
waardoor hij steeds een zeer onaangenamen indruk van de 
Eerste Kamer gehad heeft. Wie haar noodig had, verdedigde 
haar, wie haar niet noodig had, vertrapte haar. 

Daarom juist wil spreker het politiek verschil doen ver
dwijnen, omdat anders elk harer beslissingen zal worden 
toegeschreven aan partijpolitiek. Wat betreft het verkiezen 
door de Tweede Kamer vindt hij, dat de heer Struycken in 
zijn bestrijding de zaak ridiculiseert. Voor een kliek- of 
clubgeest is geen nood, aangezien de Tweede Kamer toch 
voorloopig nog overwegend uit groote groepen zal bestaan en 
naar zijne meening de kleine partijen onder de werking van 
het evenredig kiesrecht juist meer zullen zoeken naar onder
linge aaneensluiting. 

Het allerminst vreest spreker wat de heer Rink vreest, 
omdat het eergevoel de partijen zal aanzetten om de juiste 
personen aan te wijzen. Iedere partij zal haar beste leden 
naar de Eerste Kamer zenden, omdat, indien zij er nullen 
plaatste, de kiezers haar wel tot verantwoording zouden 
roepen. 

De Voorzitter vraagt, of, indien de heer Anema zijn stelsel 
handhaaft, het niet beter zou zijn het aantal leden van de-
Eerste Kamer te verdubbelen. Bij een aantal van vijftig toch 
zou een partij, die in de Tweede Kamer dertien telt, niet 
juist vertegenwoordigd kunnen worden. Ook zou een groote 
moeilijkheid kunnen ontstaan, als in de Tweede Kamer de 
partijverhouding ware als 51 tot 49. 

Hierover wordt eenigen tijd van gedachten gewisseld. 

De heer de Geer merkt op, dat hij gelooft, dat ook de 
Provinciale Staten in één kiescollege vereenigd de juiste 
menschen zullen kiezen. Hij vindt een Eerste Kamer als 
absolute politieke doublure van de Tweede Kamer een fout. 
In het stelsel van den heer Anema zal de Eerste Kamer tegelijk 
met de Tweede Kamer om de 4 jaar moeten aftreden. Het 
gevolg hiervan zal zijn, dat men na iedere algemeene ver
kiezing van de Tweede Kamer zal zeggen: „Zie zoo ! Nu even 
den bij wagen kiezen." Dan zal de politiek te veel in de Eerste 
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Kamer doordringen en dit is onjuist, omdat de Eerste Kamer 
de zaken toch van een hooger standpunt moet bezien. 

De heer Limburg wil den heer de Geer op het laatste deel 
van zijn betoog bestrijden. De redeneering toch van den 
heer de Geer komt hierop neer, dat hij het ongewenscht acht, 
dat de Eerste Kamer dezelfde politieke kleur heeft als de 
Tweede Kamer. Maar deze redeneering tast volgens spreker 
ons practisch staatsrecht in haar fundamenten aan. Integendeel 
zal cle Eerste Kamer als regel dezelfde politieke kleur moeten 
hebben als de Tweede Kamer, indien men verlangt, dat het 
ministerie bij zijn bewind rekening zal houden met de opvat
tingen van de meerderheid der Tweede Kamer. Spreker zegt, 
dat de idee door den heer Struycken in de vorige vergadering 
ter tafel gebracht, iets anders is, omdat hierbij de mogelijkheid 
blijft, dat de Eerste en Tweede Kamer van gelijke politieke 
kleur zijn. 

De consequentie van de redeneering van den heer de Geer 
is, dat men de Eerste Kamer niet tegelijk met de Tweede 
Kamer kan laten aftreden, maar haar dit om b.v. dezes jaar 
moet laten doen. 

De heer de Geer antwoordt, dat deze consequentie niet 
behoeft te worden getrokken en men ook de Eerste Kamer 
om de vier jaar kan laten aftreden aangezien de Provinciale 
Staten immers een jaar na de leden der Tweede Kamer 
verkozen worden. 

De heer Limburg antwoordt hierop, dat de heer de Geer 
dan van den nood een deugd maakt, aangezien deze latere 
verkiezing van de Provinciale Staten geheel toevallig is en 
op even toevallige wijze weer zal kunnen verdwijnen. 

Spreker is tegen de hoofdidee van den heer de Geer n.1 dat 
de Eerste Kamer een andere politieke kleur moet hebben, 
dan de Tweede Kamer. Dit vindt hij aller onjuist. Hoeveel 
regeeringsvoorstellen toch zouden anders geworden zijn. als 
de Eerste Kamer een gelijke kleur als de Tweede Kamer had 
gehad en de regeering zich niet had behoeven af te vragen, 
hoe cle Eerste kamer zich tegenover het voorstel zou gedragen. 

Spieker zegt, dat hij erkent, dat hetgeen ter bestrijding van 
zijn bezwaar tegen de verkiezing door de Prov. Staten is aan
gevoerd, van beteekenis is; de evenredige vertegenwoordiging 
zal de Staten door de politiek blijvend doen beheerschen. 

Hij heeft echter nog een ander bezwaar n. 1. .dat de leden 
der Eerste Kamer op deze wijze getrapt gekozen worden en 
een getrapte verkiezing altijd aan het gekozen college een 
groote mate van impopulariteit geeft. 

De heer Rink merkt hiertegen op, dat in het Noorsche 
stelsel toch ook de Eerste Kamer getrapt gekozen wordt. 

De heer Limburg antwoordt, dat het in Noorwegen toch 
een getrapte verkiezing van een geheel andere soort is. 

De heer Struyekeu vraagt aan den heer Limburg, hoe 
deze dan denkt over het bezwaar, dat het bij de verkiezing-
der leden van de Tweede Kamer niet bekend is, wie van hen 
later voor de Eerste Kamer zullen bestemd zijn en het dus 
niet mogelijk is andere elementen voor de Eerste Kamer te 
krijgen dan voor de Tweede. 

De heer Limburg zegt wel iets voor dit bezwaar te voelen, 
indien de Eerste Kamer, zooals dit is uitgewerkt in een 
artikel van Hettinger—Tromp, de techniek der wetgeving tot 
haar taak krijgt. Spreker vreest, dat wanneer men dan de 
Eerste Kamer door en uit de Tweede Kamer laat verkiezen 
men daarvoor geen geschikte personen zal vinden. 
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De heer de Geer wil om misverstand te voorkomen nog 
iets over deze kwestie in het midden te brengen. Spreker zegt 
tegen den heer Limburg, dat hij streng vast wil houden aan 
een regeering van ministers met de meerderheid van de Tweede 
Kamer. Vaak ook hebben leden van de Eerste Kamer verklaard, 
dat het noodzakelijk is goed vast te houden aan de idee, dat 
de politieke richting der regeering wordt aangegeven door de 
Tweede Kamer. Wanneer er daarnaast een anders gekleurde 
Eerste Kamer is, wil hij dus niet, dat deze het algemeen 
Regeeringsbeleid verzwakt, maar integendeel, dat zij het aan
geven der algemeen politieke lijn aan haar zuster zal overlaten 
en slechts aan de noodrem zal trekken, als de Tweede Kamer 
al te partijdig mocht worden. 

De Voorzitter concludeert, dat van de zes aanwezige leden 
de hoeren Rink, de Geer, Struycken en de voorzitter vóór het 
behoud der Provinciale Staten als kiezers van de leden der 
Eerste Kamer zijn, de heeren Limburg en Anema er tegen. 

Op verzoek van den heer Struycken wordt besloten in het 
Verslag der Commissie melding ervan te maken, dat de Com
missie het beginsel der z.g. organische vertegenwoordiging 
niet heeft voorbijgezien, maar gemeend heeft, dat het voor
alsnog geen toepassing kan vinden. 

De Voorzitter stelt art. 83 aan de orde. 

Besloten wordt dit artikel voorloopig aan te houden. 

De Voorzitter stelt art. 84 aan de orde. 

De heer Struyekeii is van meening, dat de woorden „of 
door de wet als Nederlandsen onderdaan erkend zij" niet in 
dit artikel thuis hooren. Spreker vindt het onlogisch om, waar 
personen in Nederland geboren uit alhier gevestigde vreemde
lingen van het kiesrecht zijn uitgesloten, dit wel te verleenen 
aan hen, die in Ned.-Indië uit aldaar gevestigde ouders zijn 
geboren. Hij begrijpt evenwel, dat het moeilijk is deze woorden 
thans te .doen vervallen, waar men ze pas in 1918 opnam. 

Na eenige gedachtewisseling wordt besloten het artikel 
ongewijzigd te handhaven. 

De Voorzitter stelt achtereenvolgens de artikelen 85, 86 en 
87 aan de orde. Tegen het ongewijzigd handhaven dezer 
artikelen wordt geen bezwaar gemaakt. v 

De Voorzitter stelt art. 88 aan de orde. 

De heer Limburg stelt voor om den voorzitter door de 
Kamer zelf te laten benoemen; het is toch gewenscht, dat 
een vergadering haar eigen voorzitter kiest. 

De heer Struyekeii vindt een wijziging in dit artikel in 
den zin van het voorstel van den heer Limburg nietnoodig, 
aangezien dit door niets wordt geboden. Men kan dan ook 
art. 92 wijzigen. 

De heer Limburg- antwoordt, dat in tegenstelling met de 
Eerste Kamer de Tweede Kamer een opgave van drie leden 
aan den Koning doet. 

De heer de Geer merkt op, dat als men art. 88 wil wijzigen 
daarvoor toch een wezenlijke grond moet aanwezig zijn. Het 
argument, dat elke vergadering haar eigen voorzitter moet 
kiezen, geldt ook voor de Eerste Kamer. 

De heer Limburg antwoordt, dat de doctrinaire grond is, 
dat in art. 88 de macht des Konings door de opgave der 
Tweede Kamer is beperkt, terwijl die beperking niet bestaat 
in art. 92. 

De heer Rink zegt, dat het hem in den grond der zaak 
onverschillig laat of art. 88 gewyzigd wordt of niet. Thans 
echter is die benoeming door den Koning een bloote formaliteit 
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geworden, aangezien de Koning nooit van de voordracht der 
Tweede Kamei afwijkt. Het is nu maar de vraag, of het wel 
gewenscht is, zulke formaliteiten te handhaven. Als de kwestie 
van dien kant bekeken wordt, is spreker er voor om het artikel 
te wijzigen en de Tweede Kamer zelf haar voorzitter te laten 
benoemen, omdat hij uit principe tegen zinlooze formaliteiten 
is, alhoewel hij nogmaals erkent, dat hem de zaak zelve van 
gering belang toeschijnt. 

De heer de Geer antwoordt, dat men volgens de redeneering 
van den heer Rink er dan ook toe moet overgaan de benoeming 
voor den Hoogen Raad en de Rekenkamer aan de Tweede 
Kamer over te laten. 

De heer Limburg merkt op, dat de Koning, wat betreft 
de benoeming tot lid van den Hoogen Raad, wel eens om 
een meer technische reden is afgeweken van de opgave. 

De Voorzitter merkt op, dat indien men art. 88 wil 
wijzigen, men dit ook moet doen met art. 92. 

De heer Rink vindt dat niet nooclig. Er is tusschen de 
benoeming van den voorzitter der Eerste Kamer en die van 
de Tweede Kamer een groot verschil. De voorzitter toch der 
Tweede Kamer wordt feitelijk door de Tweede Kamer zelf 
benoemd, terwijl de voorzitter van de Eerste Kamer feitelijk 
door de Kroon benoemd wordt. Na stemming blijkt, dat de 
heeren Limburg en Rink tegen het ongewijzigd handhaven 
van art. 88 zijn; de heeren de Geer, Anema, Struycken en 
de Voorzitter er vóór. 

Art. 89. De Voorzitter stelt art, 89 aan de orde. 

De heer Limburg het woord verkrijgend zegt, dat hij niet 
is voor eene verhooging der schadeloosstelling van de leden 
der Tweede Kamer. Hij vreest, dat het lidmaatschap anders 
een betrekking zal worden, wat hij ongewenscht vindt. Hierbij 
komt nog volgens spreker, dat het niet aangaat om, nadat 
de schadeloosstelling in 1917 pas verhoogd is geworden, in 
1920 wederom met verhooging te komen, aangezien de duurte 
toch ook al in 1917 bestond. 

De heer de Geer merkt op, dat men de kwestie toch even 
onder de oogen zal moeten zien. Als men weet, dat in 1848 
de schadeloosstelling f2000 bedroeg, dan mag zij nu toch wel 
op f4000 gebracht worden, aangezien de stijging der prijzen 
minstens 100 pet. is. Dit systeem wordt trouwens overal 
elders ook doorgevoerd. 

Objectief bezien zou spreker een voorstel om de schadeloos
stelling op f4000 te brengen niet durven afstemmen. 

De heer Rink zegt, dat hij in beginsel voor lage schade
loosstelling is. Spreker verwacht evenwel, dat men in de Tweede 
Kamer toch een beweging zal krijgen tot vermeerdering der 
schadeloosstelling en meent dat het daarom misschien beter 
zal zijn, indien de Regeering de leiding neemt. 

Na eenige gedachtenwisseling wordt besloten, dat, alhoewel 
men in 't algemeen niet voor meerdere schadeloosstelling is, 
men de kwestie aan de Regeering zal overlaten. 

Art. 90. De Voorzitter stelt art. 90 aan de orde. 
Geen opmerkingen. 

Art. 91, 1ste en 4de lid. De Voorzitter brengt art. 91, eerste en vierde lid, aan de 
orde en stelt voor dat het vierde lid vervalt en vervangen 
zal worden door de bepaling, dat alle leden tegelijk zullen 
aftreden. 

De heer Rink stelt voor het eerste en vierde lid .te laten 
vervallen en hiervoor de redactie van art. 85 in de plaats 
te stellen. 

Aldus wordt met algemeene stemmen besloten. 
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Art. 91, 3de lid. De Voorzitter brengt art. 91, 3de lid aan de orde. 

De heer Limburg merkt op, dat deze bepaling nadeelig is 
voor die leden, welke in den Haag wonen. Het lidmaatschap 
toch eischt door verschillende omstandigheden telkens uitgaven, 
zoodat het voor de Haagsche leden zelfs eea financieel nadeel 
oplevert. 

De heer Rink zegt, dat indien men in de Grondwet reis-
en verblijfkosten anders formuleert, het mogelijk is door de 
•wet een betere regeling voor de Haagsche leden te scheppen. 
Men kan „reis- en verblijfkosten volgens de wet" bijv. wijzigen in 
„vergoeding van kosten volgens de wet", waaronder dan meel
is begrepen dan eenvoudig „reis- en verblijfkosten". 

Art. 89. De heer de Geer wil nog even op art. 89 terugkomen. 
Spreker wil in dit artikel vergoeding van reis- en verblijf
kosten opnemen, teneinde de trek van de leden naar den 
Haag tegen te houden. De bestaande redactie toch geeft aan 
de Haagsche leden een grooten voorsprong op de leden, welke 
niet in den Haag wonen. 

•Na eenige gedachtenwisseling wordt besloten het onderwerp 
„reis- en verblijfkosten" aan te houden tot de volgende 
vergadering. 

Art. 92. De Voorzitter stelt art. 92 aan de orde. 

De heer Limburg stelt voor dat artikel zoo te wijzigen, 
dat de Voorzitter wordt benoemd uit eene door de Eerste 
Kamer aangeboden opgave van drie leden. 

De heer Rink merkt op, dat er geen behoefte bestaat de 
bestaande redactie te wijzigen. 

Besloten wordt het artikel ongewijzigd te handhaven. 

Tegen de heer Limburg. Vóór alle overige leden. 

Artt. 93, 94 en 95. De Voorzitter stelt de artt. 93, 94 en 95 aan de orde, waar
omtrent tot ongewijzigd handhaven besloten wordt. 

Art. 96. De Voorzitter stelt art. 96 aan de orde. Na eenige gedachten
wisseling wordt besloten het artikel ongewijzigd te handhaven. 

Art. 97. De Voorzitter stelt art. 97 aan de orde. Na eenige ge
dachtenwisseling wordt met algemeene stemmen besloten 
dit artikel zoo te wijzigen, dat het ook toepasselijk wordt 
op de hoofden der Ministrieele Departementen en de Commis
sarissen bedoeld in art. 110, tweede lid der Grondwet. 

Artt. 98 en 99. De Voorzitter stelt art. 98 en 99 aan de orde. Besloten 
wordt tot ongewijzigd handhaven. 

Art. 100. De Voorzitter stelt art. 100 aan de orde. 

De heer Rink zegt dat men dit artikel moet beschouwen 
Art. 103. in verband met art. 108. Deze beide artikelen geven een 

voorstelling van zaken, die sinds jaren in strijd is met den 
feitelijken toestand. De voorstelling der Grondwet; alsof de 
de Koning de Staten-Generaal eens in het jaar te zamen roept 
voor den tijd van 20 dagen en dan weer wegzendt, is geheel 
uit den tijd en juist het omgekeerde beeld van de werkelijkheid, 
waarin de Staten-Generaal voortdurend bijeen zijn en het uit-
elkaar gaan uitzondering is. Spreker vindt het beter om de 
Staten-Generaal vier jaar te laten zitten en de zitting niet 
eerder te sluiten, dan nadat de parlementaire tijd is verstreken. 
Bezwaren hiertegen ziet hij niet. 

De Voorzitter merkt op, dat dit systeem toch alleen mogelijk 
is bij een vierjaarlijksche begrooting. 

De heer Rink antwoordt, dat een vierjaarlijksche begrooting 
niet noodig is. Men kan het ook met een tweejaarlijksche 
begrooting doen. Spreker verwijst naar het rapport der Com-
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missie uit de Liberale Unie partij, waarin art. 101 nagenoeg 
ongewijzigd blijft gehandhaafd en de veranderingen, welke de 
art. 100, 102 en 103 moeten ondergaan, worden aangegeven, 
teneinde uitvoering te geven aan het principe, dat de zittings
tijd der Staten-Generaal van gelijken duur wordt als het 
parlementaire tijdperk. 

Art 89, 2de lid. De heer de Geer merkt op dat men dan ook art. 89, 2de 
lid moet veranderen, aangezien een lid, alhoewel hij slechts 
eens in de vier jaar aanwezig is, toch de volle schadeloosstelling 
zou krijgen. 

Artt. 88 en 92. De Voorzitter vraagt of dan ook niet artt. 88 en 92 omtrent 
den tijd van het voorzitterschap der Kamers moeten worden 
gewijzigd. 

De heer Rink antwoordt, dat de redactiewijzigingen, welke 
uit aanvaarding van zijn stelsel zouden voortvloeien, natuurlijk 
nader zouden moeten bekeken worden. Hij snijdt nu alleen 
het principe aan, omdat hij vindt, dat de regeling, die de 
Grondwet thans geeft, te zeer in strijd is met de werkelijkheid. 

Besloten wordt dit onderwerp aan te houden. 

De volgende vergadering zal gehouden worden op Vrijdag 
7 Mei 1920, te half acht ure 's avonds. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de 
vergadering. 
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