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's-Gravenhage, 1 April 1946. 

Aan de Koningin. 

Bij besluit van 22 Februari 1946, n°. 36, heeft Uwe Majesteit 
goedgevonden een Staatscommissie in te stellen, aan welke de 
taak werd opgedragen op zoo kort mogelijken termijn te onder
zoeken in hoeverre het wenschelijk is, wijziging te brengen in 
de bepalingen van de Grondwet betreffende veranderingen, en 
aan Hoogstderzelve de noodige voorstellen terzake te doen. 

Bij Uwer Majesteits bovengenoemd besluit werden in deze 
Commissie benoemd: 

tot Voorzitter: 

Dr. L. J. M. Beel, Minister van Binnenlandsche Zaken; 

tot Vice-Voorzitters: 

Mr. H. A. M. T. Kolfschoten, Minister van Justitie, 
Prof. Dr. J. H. A. Logemann, Minister van Overzeesche Ge-

biedsdeelen; 

tot leden: 

Dr. S. E. B. Bierema, lid van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, 

Mr. Dr. L. N. Deckers, lid van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, 

Jhr. Mr. M. van der Goes van Naters, lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, 

Mr. A. M. Joekes, lid van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, 

Mr. J. C. A. M. van de Mortel, lid van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal, 

M. A. Eeinalda, lid van de Eerste Kamer der Staten-Gene
raal, 

J. Schouten, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
H. W. Tilanus, lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene

raal, 
G. Wagenaar, lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene

raal; 

tot secretaris met raadgevende stem: 

Dr. M. J. Prinsen, Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken; 

tot adjunct-secretaris: 

Mr. B. H. Kazemier, Beferendaris bij het Departement van 
Justitie. 
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Den eersten Maart 1946 werd de Commissie door den Voor
zitter geïnstalleerd. 

In zijn installatierede lichtte de Voorzitter de taak der Com
missie nader toe. Deze taak zou van incidenteelen i ard zijn. 
De vraag toch, in hoeverre en op welke wijze in onze Grondwet 
een oplossing moet worden gevonden van vraagstukken van 
staatkundigen aard, die sedert de laatste herziening der Grond
wet naar voren zijn getreden, zou eerst na de verkiezingen 
onderwerp van bespreking dienen uit te maken eener alsdan 
samen te stellen Commissie. Hier zou het moeten gaan om een 
incidenteele herziening van zeer urgenten aard, die de Regee
ring vooral met het oog op de mogelijkheid, dat de ontwikkeling 
in Nederlandsch-Indië op korten termijn tot een Grondwets
herziening leidt, nog gaarne in eerste instantie door de thans 
fungeerende Staten-Generaal behandeld zou zien. 

Toen de Begeering zich ter overweging zette van de vraag, 
in hoeverre het oogenblik reeds gekomen is om de noodzakelijk 
geachte algeheele herziening der Grondwet ter hand te nemen, 
realiseerde zij zich, dat, zoo de ontwikkeling der gebeurtenissen 
in Nederlandsch-Indië mocht leiden tot een Grondwetsherzie
ning, het om voor de hand liggende redenen van eminent be
lang zou moeten worden geacht, dat deze herziening zoo 
spoedig mogelijk haar beslag zou krijgen. Daar het, ook afgezien 
van deze directe aanleiding, niet uitgesloten zou moeten worden 
geacht, dat de bestaande bepalingen van Hoofdstuk X I I I niet 
meer beantwoorden aan de in het volk op dit stuk levende 
rechtsovertuiging, meende de Begeering er goed aan te doen dit 
onderdeel van de te zijner tijd te entameeren herziening der 
Grondwet uit het geheel te lichten en reeds in dit stadium aan 
de orde te stellen. 

De Commissie zou zich mitsdien allereerst de vraag moeten 
stellen, in hoeverre het in het algemeen dan wel met het oog 
op de mogelijke ontwikkeling van zaken in Nederlandsch-Indië 
wenschelijk is Hoofdstuk X I I I van de Grondwet te herzien. 

Deze nadere omschrijving van haar taak heeft de Commissie 
als leidraad gevolgd bij haar beraadslagingen. 

De Commissie veroorlooft zich, de volgende uitkomsten van 
haar arbeid Uwer Majesteit eerbiedig aan te bieden. 

Bij de overweging van de vraag, of wijziging van Hoofdstuk 
X I I I van de Grondwet wenschelijk moet worden geoordeeld, 
bleken bij eenige leden der Commissie, zij het op verschillende 
gronden, ernstige bedenkingen te bestaan, zoodanige wijziging 
ter hand te nemen. Eenerzijds wenschte men de bestaande, 
procedure onverkort te handhaven, omdat, mede gelet op de 
uiteenloopende wijzigingsvoorstellen, welke in het verleden zijn 
gedaan, niet zou mogen worden verwacht, dat een procedure 
zou kunnen worden gevonden, bevredigender clan de thans be
staande. Anderzijds werd opgemerkt, dat, in het midden gelaten 
of de bestaande procedure in alle opzichten bevredigend moet 
worden geacht, in de huidige situatie een herziening van deze 
procedure alleen een onderwerp van overweging zou mogen uit
maken in het kader van een herziening van de Grondwet in 
algemeenen zin. Van derde zijde achtte men een wijziging van 
Hoofdstuk X I I I in het algemeen niet wenschelijk en wilde men 
met name vasthouden aan een verplichte ontbinding der Kamers 
bij iedere Grondwetsherziening, doch werd het aangewezen ge
oordeeld, een bijzondere procedure in het leven te roepen voor 
het tot stand brengen van de Grondwetswijziging, tot welke de 
ontwikkeling der verhoudingen in Indië aanleiding zou kunnen 
geven. 

De laatste zienswijze werd door de leden, die in beginsel geen 
bezwaar hadden tegen een wijziging van Hoofdstuk XI I I , met 
klem bestreden. Verschillende leden achtten het principieel 
onjuist een wijziging, die wellicht ingrijpender zal zijn dan alle 
veranderingen, welke sinds 1848 in onze Constitutie zijn aan
gebracht, tot stand te brengen volgens een speciale procedure, 
afwijkend van de normale. Ook om psychologische redenen zou 
een bijzondere voorziening met het oog op Indië zoo mogelijk 
moeten worden vermeden. 

Hoewel verscheidene leden op zich zelf de voorkeur zouden 
hebben gegeven aan een behandeling van het probleem der her
zieningsprocedure in het kader van een algemeene Grondwets
herziening, waren zij van oordeel, dat de bijzondere omstandig
heden, welke zich thans voordoen met betrekking tot Indië, het 
ter hand nemen van deze materie in algemeenen zin in dit 
stadium rechtvaardigen. Alleen in het uiterste geval, indien het 
niet mogelijk zou blijken in een kort tijdsbestek een ook met 
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het oog op Indië bevredigende wijziging van de herzienings
procedure in algemeenen zin tot stand te brengen, zou kunnen 
worden gedacht aan een bijzondere regeling, uitsluitend geldende 
voor de wijzigingen, in de Grondwet aan te brengen in verband 
met de ontwikkeling der verhoudingen in Indië. 

Ten slotte waren eenige leden van oordeel, dat een wijziging 
der herzieningsprocedure niet in eerste lezing door de Voorioopige 
Staten-Generaal diende te worden behandeld. 

. Alvorens een herziening van Hoofdstuk X I I I in algemeenen 
zin in behandeling te nemen, heeft de Commissie nog nagegaan 
in hoeverre het mogelijk zou zijn om met behoud van de proce
dure, thans in de Grondwet neergelegd, deze zoodanig te be
spoedigen — zoo noodig met wijziging van de termijnen, welke 
thans in de kieswet zijn voorgeschreven —, dat een Grondwets
herziening zou kunnen worden tot stand gebracht binnen een 
tijdsbestek, dat zou beantwoorden aan den spoed, onder om
standigheden met het oog op Indië vereischt. 

De Commissie is in groote meerderheid tot de conclusie ge
komen, dat deze weg niet tot het beoogde doel zou leiden. Ver
korting van de in de kieswet voorgeschreven termijnen zou 
uitsluitend van invloed kunnen zijn op de periode, liggende 
tusschen de ontbinding der oude Kamers en het bijeenkomen 
der nieuwe Tweede Kamer, doch verkorting van deze termij
nen zou practisch geen winst opleveren. Tijdwinst zou derhalve 
alleen kunnen worden behaald door versnelling van de vier
voudige behandeling, welke de Grondwet thans voorschrijft, 
doch een weinig tijd in beslag nemende behandeling van een 
voorstel tot Grondwetswijziging, welke de geheele structuur .van 
het Koninkrijk raakt, kan nauwelijks worden verwacht. 

De bovenstaande overwegingen brachten de Commissie er 
toe, een herziening van Hoofdstuk X I I I in algemeenen zin in 
overweging te nemen. 

Uit de staatsrechtelijke literatuur te dezen blijkt, dat vrij
wel alle schrijvers de bestaande procedure onbevredigend 
achten. Ook bij de voorbereiding van de meeste Grondwets
herzieningen na 1848 — het jaar, waarin de huidige regeling 
in de Grondwet werd neergelegd — is herziening van Hoofd
stuk X I I I aan de orde geweest. Zoo werden voorstellen tot 
wijziging van de herzieningsprocedure gedaan door de Staats
commissies van 1883, 1905, 1910 en 1918. Herziening van 
Hoofdstuk X I I I maakte ook deel uit van de Regeeringsvoor-
stellen van 1913 en 1918. 

Da-t met name het onbevredigende van de thans imperatief 
voorgeschreven ontbinding der Kamers, welke een onderbreking 
van de functionneeering van de Volksvertegenwoordiging en 
dientengevolge ook van het regelmatig Staatsbestuur met zich 
brengt, ook in de praktijk werd gevoeld, blijkt uit de omstan
digheid, dat men bij de laatste drie Grondwetswijzigingen de 
voorgeschreven ontbinding der Kamers steeds heeft doen 
samenvallen met de gewone periodieke ontbinding der Tweede 
Kamer. 

De bezwaren tegen de voorgeschreven ontbinding kunnen 
bijzonder sprekend worden in de naaste toekomst, waarin wel
licht binnen betrekkelijk korten tijd na de aanstaande verkie
zingen achtereenvolgens twee Grondwetswijzigingen zullen 
moeten worden tot stand gebracht, eerst een wijziging met 
het oog op Indië en daarna een herziening van meer alge
meenen aard. 

Niet alleen de onderbreking van het staatkundige beleid kan 
als bezwaar tegen de bestaande procedure worden aangevoerd, 
het sj'steem van een imperatief voorgeschreven ontbinding 
werd door een deel der Commissie ook op zich zelf weinig 
doelmatig geacht. Dit systeem toch eischt, dat de zittende 
Kamers door nieuwe worden vervangen in alle gevallen, dus 
ook in die, waarin met betrekking tot de aanhangige Grond
wetsherziening niet behoeft te worden getwijfeld aan het be
staan van overeenstemming tusschen het gevoelen van de 
zittende Kamers en de in het volk heerschende opvattingen. 
Ontbinding van de zittende Kamers achtten deze leden slechts 
noodig in die gevallen, waarin de Volksvertegenwoordiging ge
acht wordt niet representatief te zijn voor de in het volk 
heerschende rechtsovertuigingen. 

Verschillende andere leden deelden deze meening niet. Zij 
waren van oordeel, dat een tweede lezing bij iedere Grond
wetsherziening geboden is, ten einde, evenals bij de thans 
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voorgeschreven procedure, een waarborg te hebben, dat het 
volk, zij het indirect-, zich over aanhangig gemaakte en in 
eerste lezing door de wetgevende macht aanvaarde voorstellen 
to t wijziging van de Grondwet kan uitspreken. Daardoor wordt 
tevens voorkomen, dat de Staten-Generaal zonder nadere volks
uitspraak wijziging brengt in de Grondwet, op den grondslag 
waarvan zij zijn gekozen. 

Een deel dezer en andere leden waren echter van oordeel, 
dat de tweede lezing, zooals hieronder nader zal worden uit
eengezet, op andere en meer doelmatige wijze kan geschieden 
dan door ontbinding van de iStaten-Generaal, gevolgd door 
verkiezing van een nieuwe volksvertegenwoordiging. Tegen 
zoodanige verkiezing toch bestaat, naar hun oordeel, nog afge
zien van het hierboven vermelde, het bezwaar, dat daarbij tal 
van andere politieke vraagstukken in het geding zijn. zoodat, 
naar de ervaring leert, de voorstellen tot Grondwetsherziening 
bij de verkiezingen een onbeduidende rol spelen. 

Bovendien had een aantal leden bezwaar tegen het thans 
geldende voorschrift, dat voorstellen tot Grondwetsherziening 
in tweede lezing door elk der Kamers van de Staten-Generaal 
met een meerderheid van twee derden der s temmen moet 
worden aangenomen. He t moet naar hun oordeel niet juist 
worden geacht, dat bij verschil van meening over zoodanige 
voorstellen een minderheid van één der Kamers gerechtigd is 
voorstellen tot Grondwetsherziening, welke eerst door de wet
gevende macht zijn vastgesteld en vervolgens door een meer
derheid van een door recente verkiezingen samengetelde volks
vertegenwoordiging gewenscht worden geacht, af te wijzen. 
Dientengevolge kan een minderheid — 17 leden van de Eerste 
Kamer zijn daarvoor voldoende — aan de meerderheid haar 
wil opleggen. Ook hierin is, naar hun meening, een reden ge
legen om de thans geldende procedure van Grondwetsherzie
ning te wijzigen. 

De Commissie is te rade gegaan, op welke wijze de ge
schetste bezwaren tegen de thans bestaande procedure zouden 
zijn te ondervangen. 

Een eerste mogelijkheid zou zijn, de ontbinding te vervangen 
door een beroep op het volk in den vorm van een referendum. 
Bij de overgroote meerderheid van de leden der Commissie 
bleken evenwel ernstige bezwaren te bestaan tegen deze recht-
streeksche deelneming van het volk aan de wetgeving. Deze 
bezwaren springen vooral in het oog, als het een Grondwetsher
ziening betreft, waarbij onderscheidene veranderingen van uit
eenloopenden aard worden voorgesteld. 

De meerderheid van de Commissie gaf dan ook in beginsel 
de voorkeur aan een raadpleging van de kiezers in meer indi-
recten vorm, door verkiezing van een bijzondere Kamer. De 
bezwaren tegen het referendum zijn in dit systeem onder
vangen, terwijl de kiezers toch in de gelegenheid worden ge
steld zich bijzonderlijk over de aanhangige voorstellen uit te 
spreken. Onderwijl kan de Regeeringsarbeid in overleg met de 
Staten-Generaal op normale wijze voortgang hebben. 

De tijdwinst, welke hier in vergelijking met de bestaande 
procedure wordt verkregen, bestaat eensdeels in het wegvallen 
van de behandeling door de Eerste Kamer in tweede lezing, 
anderdeels daarin, dat de Regeering bij het aan de orde stellen 
van voorstellen tot Grondwetsherziening geen rekening behoeft 
te houden met andere onderwerpen van urgenten aard, welke 
nog vóór de ontbinding van de Kamers dienen te worden af
gedaan, als gevolg waarvan een reden tot vertraging van de 
indiening van zoodanige voorstellen, welke zich bij de thans 
geldende procedure voordoet, vervalt. 
•. Daarbij werd opgemerkt, dat, hoewel de uitspraak der kie
zers, naar kan worden verwacht, ook bij zoodanige verkiezingen 
niet uitsluitend zal worden beheerscht door de voorgestelde 
Grondwetsherziening, doch de algemeene politiek, zooals deze 
zich in de verschillende staatkundige groepeeringen weerspie
gelt, haar invloed zal doen gelden, niettemin de voorstellen tot 
Grondwetsherziening, in het bijzonder bij het deel der bevol
king, dat niet bij een politieke partij is aangesloten en dat een 
groote meerderheid van het volk omvat, veel meer dan bij 
verkiezing van nieuwe Kamers der Staten-Generaal, de stem
men der kiezers zullen bepalen. 

De vraag kan worden gesteld, wat moet geschieden, indien 
de voorstellen tot Grondwetsherziening, welke in eerste 
lezing door de Staten-Generaal zijn aangenomen, door de 
bijzondere Kamer worden verworpen. Onder omstandigheden 
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zal dan een ontbinding der zittende Kamers onvermijdelijk zijn. 
In dat geval zouden dan wederom nieuwe verkiezingen moeten 
worden gehouden, hetgeen, vergeleken bij de bestaande proce
dure, volgens welke de ontbinding der zittende Kamers reeds 
aanstonds, vóór de behandeling in tweede lezing, plaats heeft, 
een achteruitgang zou beteekenen. 

Eenige leden, die reeds, te kennen hadden gegeven, dat zij 
bezwaar hadden tegen herziening van Hoofdstuk X I I I van de 
Grondwet, wenschten te volstaan met de opmerking, dat zij 
de geschetste voordeelen of niet als voordeden konden zien, 
of niet van zoodanige beteekenis konden achten, dat zij de 
voorgestelde wijziging zouden wenschen te aanvaarden. 

In de Commissie werd ook gewezen op de mogelijkheid om 
in het voetspoor van de Amerikaansche Constitutie verkiezing 
van een bijzondere Kamer als facultatieve procedure in te 
voeren. In dit systeem zou bij de behandeling van een voorstel 
tot Grondwetsherziening in eerste lezing door den wetgever 
kunnen worden bepaald, dat in tweede lezing over de voor
gestelde wijzigingen niet zal worden beslist door een nieuw
gekozen volksvertegenwoordiging na ontbinding der zittende 
Kamers, doch zonder ontbinding door een uitsluitend voor dit 
doel gekozen bijzondere Kamer. H e t zou van den aard der 
voorgestelde wijzigingen afhangen, of de eene dan wel de 
andere procedure de voorkeur zou verdienen. 

Intusschen bestond bij de groote meerderheid van de leden 
der Commissie tegen het systeem van een facultatieve bijzon
deze Kamer ernstige bedenkingen. Deze leden achtten het on
juist, dat de zittende Kamers over haar eigen ontbinding 
zouden kunnen beslissen. Zij waren van oordeel, dat in de 
Grondwet zelf de herzieningsprocedure in haar geheel dient 
te zijn vastgelegd. 

Kon derhalve de groote meerderheid der Commissie zich met 
het systeem van een facultatieve bijzondere Kamer in den zin 
als hierboven uiteengezet, niet vereenigen, bij de verdere be
raadslagingen der Commissie bleek, dat ook langs anderen weg 
zou kunnen worden bereikt, dat bij Grondwetsherziening niet 
in alle gevallen tot verkiezing van een bijzondere Kamer zou 
behoeven te worden overgegaan. Tot dit inzicht voerden de 
volgende overwegingen. 

Niet alleen het systeem van Kamerontbinding, doch ook de 
stelsels van referendum en bijzondere Kamer gaan er van uit, 
dat bij een voorstel tot Grondwetsherziening, anders dan bij 
een gewoon wetsontwerp, de kiezers in de gelegenheid moeten 
worden gesteld, zich over de voorgestelde veranderingen uit 
te spreken. Dit uitgangspunt berust voornamelijk op de ge
dachte, dat niet steeds mag worden aangenomen, dat een uit
spraak van de zittende Kamers representatief kan worden 
geacht voor de in het volk heerschende rechtsovertuigingen. 
Doch in dezen gedachtengang zou een bijzondere peiling van 
de volksovertuiging dan ook achterwege kunnen blijven in de 
gevallen, waarin de overeenstemming van Kameruitspraak met 
volksovertuiging van te voren op goede gronden zou mogen 
worden aangenomen. In een democratisch staatsbestel, dat zijn 
stabiliteit heeft bewezen, zou dit naar de stellige overtuiging van 
de meerderheid der Commissie het geval zijn, indien de meer
derheid, welke zich in cle Staten-Generaal voor het voorstel ver
klaart, een duidelijk overwegende is. Met de Staatscommissie 
voor Grondwetsherziening van 1918 was de meerderheid der 
Commissie van oordeel, dat in dit geval de beslissing strookt 
met den geest der bevolking. 

Een minderheid in de Commissie kon met de bovenstaande 
overwegingen niet meegaan en was van oordeel, dat bij elke 
herziening en onder alle omstandigheden aan den eisch van een 
uitspraak door het volk zou moeten worden vastgehouden. In 
het bijzonder werd hierbij gewezen op de waarde van een tweede 
behandeling als revisie van de in eerste instantie door de 
Volksvertegenwoordiging gedane uitspraak. 

De meerderheid der Commissie nam daarentegen het s tandpunt 
in, dat een Grondwetsherziening, welke door de groote meer
derheid van de Staten-Generaal wordt aanvaard, een nadere 
bekrachtiging door een uitspraak van het volk in eenigerlei vorm 
niet behoeft. Alleen in de gevallen, waarin een voorstel zou wor
den aangenomen met een niet zeer uitgesproken meerderheid, 
zou een beroep op de kiezers behooren te worden gedaan, welk 
beroep op de hierboven aangegeven gronden het best zou kun
nen geschieden in den vorm van verkiezing van een bijzondere 
Kamer. 
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Bij de nadere uitwerking van dit systeem vroeg de Commissie 
zich allereerst af, of met betrekking tot de wijze van behande
ling in de Staten-Generaal van een door de Regeering ingediend 
ontwerp tot Grondwetsherziening zou moeten worden vastge
houden aan een behandeling in de beide Kamers, zooals thans 
is voorgeschreven, of dat de behandeling beter zou kunnen wor
de toevertrouwd aan een vereenigde vergadering der Staten-
Generaal. 

De meerderheid der Commissie gaf aan dit laatste denkbeeld 
de voorkeur. Zij was van oordeel, dat door een behandeling in 
vereenigde vergadering, een figuur, welke de bestaande Grond
wet — zij het uitsluitend voor zeer bijzondere gevallen — uit
drukkelijk kent, het plechtig karakter eener Grondwetsherzie
ning beter tot zijn recht zou komen dan onder de bestaande 
procedure het geval is. Bovendien was deze meerderheid van 
oordeel, dat een behandeling in vereenigde vergadering als 
winst een concentratie van de aandacht voor het wetsontwerp 
zou opleveren, zonder dat afbreuk zou worden gedaan aan de 
overwogenheid der beslissing, die haar voldoende gewaarborgd 
voorkwam in het eene geval door de gequalificeerde meerder
heid, in het andere geval door verkiezing van en behandeling 
in de bijzondere Kamer. 

Enkele leden hadden tegen dit denkbeeld overwegende be
zwaren. Zij wezen er op, dat alle wetten in ons land tot stand 
komen door behandeling van wetsontwerpen in twee afzonder
lijke Kamers. Bij de behandeling in de Tweede Kamer hebben 
de leden het recht amendementen in te dienen, zoodat het wets
ontwerp, zooals het door deze Kamer wordt aangenomen, in 
tal van gevallen, soms op belangrijke punten, afwijkt van dat, 
hetwelk door de Regeering bij de Tweede Kamer is ingediend. 
In de behandeling door een college, waarin van oudsher een 
aantal staatsrechtsgeleerden en mannen van groote ervaring op 
staatkundig en maatschappelijk gebied zitting hebben, in een 
rustiger sfeer, dan die van de Tweede Kamer en waarbij de 
Eerste Kamer over het wetsontwerp in zijn geheel heeft te 
oordeelen, zou een waarborg voor een degelijke wetgeving zijn 
gelegen. Voor zoover tegen het bestaan van de Eerste Kamer, 
dan wel tegen de grondwettelijke bevoegdheden van dit college 
bezwaren bestaan, zouden deze bij het onderzoek betreffende 
een algemeene herziening van de Grondwet onder oogen dienen 
te worden gezien. 

Vervanging van de behandeling in twee afzonderlijke Kamers 
door een behandeling in vereenigde vergadering door de beide 
Kamers der Staten-Generaal, in het bijzonder bij wetsontwer
pen tot wijziging van de Grondwet, achtten deze leden in 
strijd me t een der grondslagen van onze constitutie en mitsdien 
te vallen buiten het kader van de beperkte opdracht aan deze 
Staatscommissie verstrekt. Zij meenden daarom met klem te 
moeten ontraden een voorstel, als hierboven bedoeld, in een 
thans aanhangig te maken ontwerp tot wijziging van Hoofd
stuk X I I I op te nemen. 

Eenige leden opperden bovendien het bezwaar, dat in een 
vereenigde vergadering niet licht een zoo bevredigende be
handeling zou zijn te verwachten als in de afzonderlijke 
Kamers, die op de behandeling van wetsontwerpen, ieder in 
eigen sfeer, bijzonder zijn ingesteld. De gevallen, waarin vol
gens de Grondwet de Staten-Generaal geroepen zijn in ver
eenigde vergadering een besluit te nemen (artt . 18, lid 2, 32, 
lid 2, 37, 40, lid 1, 43, 48) betreffen alle voorzieningen, die, 
hoezeer ook van zeer groot belang voor den Staat, wat de for
muleering betreft, van eenvoudigen aard zijn en waarbij het 
betreft het nemen van één bepaalde beslissing. Hoewel deze 
beslissingen ten deele van wetgevenden aard zijn, kunnen zij 
niet op één lijn worden gesteld met andere wetten, ook niet 
met die tot vaststelling in eerste lezing van wetten tot Grond
wetsherziening. 

Naar de meening van de meerderheid der Commissie wogen 
de genoemde bezwaren echter niet op tegen de voordeden van 
het door haar bepleite denkbeeld om voorstellen tot Grond
wetsherziening te doen behandelen door de Staten-Generaal in 
vereenigde vergadering. 

Als gequalificeerde meerderheid, welke behandeling door een 
bijzondere Kamer overbodig zou maken, achtte deze meerder
heid der Commissie het meest aangewezen twee' derden van 
het wettelijk aantal leden der gezamenlijke Staten-Generaal. 

Wa t verkiezing en samenstelling der bijzondere Kamer be
treft, naar het oordeel der Commissie zou deze op dezelfde 
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wijze kunnen worden gekozen als de Tweede Kamer en even
eens uit 100 leden kunnen bestaan. Voor onvereenigbaarheid 
van het lidmaatschap van de bijzondere Kamer met dat van 
de Staten-Generaal achtte de Commissie niet voldoende termen 
aanwezig. 

De laatste vraag, welke de Commissie zich in dit verband 
stelde, betrof de wijze van behandeling door de bijzondere 
Kamer. Uiteraard zou deze Kamer, evenals in de bestaande 
procedure het geval is, bij de behandeling in tweede lezing door 
de nieuwgekozen Kamers niet het recht moeten bezitten de 
voorgestelde en in eerste lezing aangenomen wijzigingen als
nog te amendeeren, doch deze alleen moeten kunnen aan
nemen of verwerpen. De belangrijke vraag, die de bijzondere 
aandacht van de Commissie had, was echter, of de bestaande 
bepaling, dat de voorgestelde veranderingen in tweede lezing 
alleen met twee derden der uitgebrachte stemmen kunnen wor
den aangenomen, ook voor de bijzondere Kamer zou moeten 
worden gehandhaafd. 

De groote meerderheid van de leden der Commissie meende 
deze vraag ontkennend te mogen beantwoorden. Zooals hier
boven reeds werd vermeld, beschouwden deze leden het als een 
ernstige grief tegen de bestaande procedure, dat volgens deze 
iedere wijziging, welke door de meerderheid van de Staten-
Generaal, zooals deze is samengesteld vóór en na ontbinding, 
wordt gewenscht, kan worden tegengehouden door een betrek
kelijk kleine minderheid in één der beide nieuwgekozen Kamers. 
Zij waren dan ook van meening, dat de eisch van een gequali-
ficeerde meerderheid in het insti tuut der bijzondere Kamer 
niet zou moeten worden gehandhaafd. 

Eenige leden konden zich met deze zienswijze niet ver
eenigen en waren van oordeel, dat aan den eisch van een 
gequalificeerde meerderheid onder alle omstandigheden zou 
moeten worden vastgehouden. Men moet, aldus deze leden, 
de herzieningsprocedure niet te eenvoudig maken, ten einde 
te verhinderen, dat de Grondwet zou kunnen worden gewijzigd 
naar den waan van den dag, in het bijzonder onder minder 
stabiele omstandigheden. 

De groote meerderheid der Commissie, eveneens van oordeel, 
dat de Grondwet niet op lichtvaardige wijze moet kunnen wor
den gewijzigd, meende, dat het voorgestelde systeem, dat hetzij 
een gequalificeerde meerderheid, hetzij een bijzondere uitspraak-
van de kiezers, uitsluitend over de voorgestelde herziening, 
verlangt, voldoende waarborgen b&vat tegen onbezonnen wijzi
gingen. Deze leden waren dan ook van oordeel, dat de bijzon
dere Kamer de voorgestelde wijzigingen met volstrekte 
meerderheid zou moeten kunnen aannemen. Een meerderheid 
niet van de aanwezige, doch van het wettelijk aantal leden 
kwam hier aangewezen voor. 

De meerderheid van de Commissie was van oordeel, dat de 
verschillende bezwaren, welke in het bovenstaande tegen de 
procedure, zooals deze thans in Hoofdstuk X I I I der Grondwet 
is neergelegd, zijn ontwikkeld, in het door haar voorgestelde 
systeem zoo goed mogelijk zijn ondervangen. Bovendien komt 
dit systeem tegemoet aan het aan de huidige regeling inhaerente 
bezwaar, dat de daarbij voorgeschreven viervoudige behandeling 
van eenzelfde ontwerp, naar de ervaring leert, de belangstelling 
voor een aanhangige herziening pleegt te ondermijnen. Ten 
slotte biedt dit stelsel voldoende mogelijkheden om een Grond
wetsherziening, waartoe de ontwikkeling van de verhoudingen 
in Nederlandsch-Indië aanleiding zou kunnen geven, in een 
bevredigend tijdsbestek haar beslag te doen krijgen. 

He t systeem, dat de meerderheid der Commissie als resul
taat van haar beraadslagingen meent te mogen voorstellen, is 
neergelegd in het hiernevens gaande ontwerp van wet. 

Daar de ele-menten van het voorgestelde systeem in de boven
staande beschouwingen reeds uitvoerig zijn besproken, heeft de 
Commissie gemeend, zich van een toelichting op de afzonder
lijke artikelen van het wetsontwerp te mogen onthouden. 
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De leden, die het oordeel van de meerderheid der Commissie 
niet konden deelen, achtten het niet noodig hiervan te doen 
blijken in één of meer nota's, aangezien althans hun hoofd
bezwaren tegen het uiteindelijke voorstel in het verslag op ge
noegzame wijze zijn aangegeven. 

De Staatscommissie, 

BEEL. 

KOLFSCHOTEN. 

LOGEMANN. 

S. E. B. BIEREMA. 

L. N. DECKERS. 

M. VAN DER GOES VAN NATERS. 

A. M. JOEKES. 

J. VAN DE MORTEL. 

REINALDA. 

J. SCHOUTEN. 

H. W. TILANUS. 

G. WAGENAAR. 

PRINSEN. 

B. H. KAZEMIER. 
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Ontwerp van wet tot het in overweging nemen van 
een voorstel tot verandering in de Grondwet, strek
kende tot wijziging van de bepalingen betreffende 

veranderingen. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzake
lijkheid is gebleken om in de Grondwet verandering te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Kaad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

§ 1. Er bestaat grond om in overweging te nemen het 
volgend voorstel tot verandering in de Grondwet, strekkende 
tot wijziging van de bepalingen betreffende veranderingen. 

§ 2. Artikel 202 wordt gelezen: 

Elk voorstel tot verandering in de Grondwet wijst de voor
gestelde verandering uitdrukkelijk aan. He t wordt behandeld 
als een voorstel van wet in een vereenigde vergadering van de 
Staten-Generaal. 

Wanneer de vereenigde vergadering tot aanneming of niet-
aanneming van het voorstel besluit, geeft zij daarvan kennis 
aan den Koning met overeenkomstige toepassing van arti
kel 117. 

He t voorstel verkrijgt kracht, indien het wordt aangenomen 
me t de s temmen van tenminste twee derden van het gezamen
lijk aantal leden, waaruit de Eerste en Tweede Kamer bestaan, 
en door den Koning wordt goedgekeurd. 

Indien het voorstel met de stemmen van minder dan twee
derden van dit aantal wordt aangenomen en door den Koning 
wordt goedgekeurd, wordt binnen twee maanden een verkiezing 
gehouden voor een Kamer voor Grondwetsherziening, welke over 
dit voorstel beraadslaagt en besluit. He t voorstel verkrijgt 
kracht, indien het wordt aangenomen met de stemmen van de 
volstrekte meerderheid van het aantal leden, waaruit de Kamer 
bestaat en door den Koning wordt goedgekeurd. 

§ 3. Na artikel 202 wordt een artikel ingelascht, luidende: 

Artikel 202a. 

Artikel 119 is mede van toepassing op een voorstel tot ver
andering in de Grondwet. De Voorzitter der Eerste Kamer 
roept daartoe de beide Kamers in vereenigde vergadering bijeen, 
wanneer de Tweede Kamer der Staten-Generaal dit verlangt. 
De Staten-Generaal zijn bevoegd aan één of meer hunner leden 
de schriftelijke en mondelinge verdediging van hun voorstel in 
de Kamer voor Grondwetsherziening op te dragen. 

Wanneer de vereenigde vergadering tot aanneming van het 
voorstel besluit, geeft zij daarvan kennis aan den Koning met 
overeenkomstige toepassing van artikel 121. 

§ 4. Artikel 203 wordt gelezen: 

Ten aanzien van de Kamer voor Grondwetsherziening zijn 
de artikelen 83, 84, 87, 89, 90, 94, derde lid, 95, 97, eerste 
lid, 99, eerste, derde en vierde lid, 100, 101, 104, 108, 109, 
113 en 114 van overeenkomstige toepassing. 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1946 Commissie-Beel I, verslag, plenair, 1946-04-01

NL-HaNA, BiZa/Kabinetsarchief, 2.04.26.02, inv.nr. 898



l-_! 

De leden der Kamer voor Grondwetsherziening treden af op 
den dag, volgende op dien, waarop zij tot aanneming of 
niet-aanneming van het voorstel hebben besloten. 

Als griffier der Kamer voor Grondwetsherziening treedt op 
de griffier der Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

§ 5. Na artikel 203 worden twee artikelen ingevoegd, 
luidende: 

Artikel 203a. 

Wanneer de Kamer voor Grondwetsherziening tot aanneming-
van het voorstel besluit, geeft zij daarvan kennis aan den 
Koning en aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-
Generaal met de volgende formulieren: 

„Aan den Koning. 

,,De Kamer voor Grondwetsherziening betuigt den 
,,Koning haar dank voor Zijn ijver in het bevorderen van 
,,de belangen van den Staat en vereenigt .zich niet het 
,,voorstel, zooals het daar l igt ." 

,,Aan de Eerste en Tweede Kamer. 

,,De Kamer voor Grondwetsherziening geeft aan de 
, ,Eerste en Tweede Kamer kennis, dat zij zich heeft ver-
,,eenigd met het voorstel tot verandering in de Grondwet, 
,,strekkende tot op den 
,,aan haar door den Koning toegezonden." 

Wanneer de Kamer voor Grondwetsherziening tot niet-aan
neming van het voorstel besluit, geeft zij daarvan kennis aan 
den Koning en aan de Eerste en Tweede Kamer met de 
volgende formulieren: 

,,Aan den Koning. 

,,De Kamer voor Grondwetsherziening betuigt den 
,,Koning haar dank voor Zijn ijver in het bevorderen van 
,,de belangen van den Staat , en verzoekt H e m eerbiedig 
,,het gedane voorstel in nadere overweging te n e m e n . " 

„Aan de Eerste en Tweede Kamer. 

„De Kamer voor Grondwetsherziening geeft aan de 
, ,Eerste en Tweede Kamer kennis, dat zij den Koning 
„eerbiedig heeft verzocht het voorstel tot verandering in 
,,de Grondwet, strekkende tot op den 
„ aan haar door den Koning toegezonden, 
,,in nadere overweging te n e m e n . " 

Artikel 203b. 

De Koning doet de Staten-Generaal zoo spoedig mogelijk 
kennis dragen, of Hij het voorstel, door de Kamer voor Grond
wetsherziening aangenomen, al dan niet goedkeurt. Die kennis
geving geschiedt met een der volgende formulieren: 

,,De Koning bewilligt in het voorstel", 

of: 

„ D e Koning houdt het voorstel in overweging". 

§ 6. In artikel 204 vervallen de woorden „door den Koning 
en de Staten-Generaal vastgesteld." . 
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