
de ^taite C^ad^f 

f 'u^Mu^ m j . , eH.j,f ei4,j» 

op voordraoht van Onze Ministe3>-Hresiclent en van Onze 

Ministers van Just i t ie en van Overzees© Gebiedsdelen van 24 September 

1947, No. 21022; 

.je». In te s tel len een Staatscoainissie aan -welke za l z i j n opgedragen cm 

op korte teimijn te onderzoeken of, en zo ja , i n hoeverre het 

ifjenseli^lc i s wijziging te hrsngen i n de bepalingen der Grond-wet 

teneinde de mogelijkheid te scheppen om ter voorbereiding van de 

hervoming van de staatkundige structuur van het Koninkrijk de 

daartoe noodzakelijk -wettelijke bepalingen vast te stel len, en ĝ an 

Ons ae ds nodige voorstellen ter zake te doen; 

26;, te bepalen, dat de Oocaraissie nopens de punten, waaromtrent z i j niet 

eenparig oordeelt, b i j meerdsiiieid van stemmen za l beslissen, doch 

dat het aan de leden vri jstaat hun gevoelens, voor zover di t van dat 

der meerderiieid afwijkt, i n een afzonderlijk advies tegelijk mat dat 

der COïïïaissie aan Ons te doen kennen; 

je» te bepalen, dat de Ccramissie haar zittingen za l houden te •s-Gravahhage, 

ter plaatse door de Voorzitter aan te wijzen; 

.4B». i n de Staatsconmissie te benoemen; 

tot Voorzitter! Dr. L . J .M. Beel, Ministerpresident, 

tot Vice-voorzitters,; ^Ir. J ,H. van Maarseveen, Minister van Jus t i t i e , 

Mr, J .A. Jonkman, Minister van Overzees© 
Gebiedsdelen, 

tot leden: Dr. S.S.B. Biersma, L i d van de Tweede Kamer van de 
Staten-Gene raai , 

Prof. P . I . K M . Duynstee, Hoogleraar aan de R.K, Universiteit 
V-'̂ te Nijmegen, 
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a 
UiUS van 

taptoe—M^tiirm^ '̂''̂ /'̂  ^̂ Y' 

Jbr. ï^ , iïï. van d&uGoes van Naters, L i d van de !Pweede 
Kamer van de Staten-Gerseraal, 

Mr, W.A, van Efelsdingen, Haad-adviseur b i^ het Ministerie 
van Overzeese Gebiedsdelen, 

Prof. Mr. E.H. s*Jacob, Hoogleraar aan de R i^sun ive r s i -
te i t te Utrecht, 

Prof, Dr. J.H.A^ Logemann, Hoogleraar aan de Ei;5ks-
universiteit te Leiden. 

Prof. Mr. G.P.M. Saame, L i d van de Tweede Kamer van de 
St at e n-Ge na raai 5 

J . Schouten, L i d van de Tweede Kamer van de Staten-Qensraal 

Mr, B. J . Stolcvis, L i d van de Tweede Kamer van dö Staten-
Generaal, 

H.W.Tilanus, L id van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal 

tot l i d , tevens secretaris: Dr. M.J . Prinsen, Secretaris Generaal van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

tot adjunct-secretaris: Mr. ¥• Eiphagen, Seferendaris b i j het Minis
terie van Binnenlandse 2aken. 

Onze Minister-President en Onze Ministers van Just i t ie en 

van Overzeese Gebiedsdelen, z i j n , ieder voor zoveel hem aangaat, belast 

met de uitvoering van d i t besluit, dat i n de Staatscourant aal -worden 

gsplaaifcst en waarvan afschrift zal Tsorden gezonden aan de Raad van State. 

September -1947. 
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