
Notulen van de $e plenaire bijeenkomst van de 
Staatscommissie- Grondwetsherziening bv 19 Februari 
1°4Q, te 7.30 n.m. Pl-in lSl3 nr.4. 

Aanwezig: de Minister-Pr--sident Dr.3^1, Voorzitter, "inister van 
Ma ar se veen, Dr.Bieréma ,Prof.Duynstee, Jhr.Mr.van der G-oes 
van Naters, I.'r. van Helsdingen, ?rof.7s CTacob, Prof.Lo^e-
mann, Prof ..llöxome., de Heer Schouten, ï-."r. Stokvis, de Heer 
Tilanus? leden. 
De cecretaris tevens lid Dr .Prinsen en ïlevr.ïTr. Huart-
Engelsman, adjunct-Secretaris.. 

I'."inistpr Jonkman is verhinderd. 

^ e Voorzitter opent de vergadering. Aan de orde zijn de notu
len van de vorige vergadering. Deze worden aanvaard na aanbrenging 
van onderstaande wijzigingen en aanvullingen: 
a_. Op blz.1, 3^ alinea is na ::Prof.Romme wenst op blz.2" uitgeval
len "dit door de Grondwet behoort te worden op^evansen" te verhan
gen door de woorden: het opvangen ervan door de Grondwet te urgen
ter wordt. '• 
b_. Op biz.1 re-̂ el 8 v.o. leze men: in artikel 209, 3e regel': in 
nlaats van in artikel 210, 3e zin :, 
c_. 0c blz.4,- 8e alinea na gefundeerd inlassen: :zij het net de 
mogelijkheid van rechtsvorming door nieuwe organen als bedoeld in 
artikel 208, lid.2', 
d_. Op blz.4, derde alinea v.o. invoegen na -:gefundeerd : ''zij het 
met het even vermelde voorbehoud". 
e_. Op blz.3 boven de eerste alinea aanvangend: '!Prof .L02.er.ann 
acht : een nieuwe alinea invoegen: Mr.Stokvis komt een regeling 
met betrekking tot de voorbereiding voorzien in h^t plan Romme 
ov-rboöig voor. 

^ e Voorzitter stelt voor de beide in verband met de ter vorige 
vergadering geuite wensen omgewerkte ontwerpen in algemene en bij
zondere' beschouwing te nemen. 

Als wezenlijke verschillen in deze ontwerpen ziet de "Voorzit
ter, dat in het ontwerp-Romme/Secretariaat ook de voorbereidende 
fase duidelijk accent heeft gekregen, terwijl het geamendeerde 
ontwerp-Logenann meer uitgaat van de gewijzigde situatie ener fei
telijke emancipatie. Ook blijkt in het ontwerp '•:Romme ; de 2/3 meer
derheid no.o: steeds een belangrijke plaats in te nemen. 

Prof.Duynstee heeft de indruk, dat verschillende bezwaren' te
gen hét ongewijzigd ontwerp-Logemann thans vervallen zijn; b.v. 
het vervangen van Nederland door 'Koninkrijk ;. 

Prof .Lo/?eriann distancie^rt zich uitdrukkelijk materieel ook 
van dit gewiizigd ontwerp; de wijziging 'Toninkrijk': minder geluk
kig noemend, acht spreker overigens het gewijzigd ontwerp een aan
vaardbare' herbewerking in de zin als daareven door de Voorzitter 
geschetst'. Het nieuwe ontwerp- 'Ro.mm- geeft naar sprekers mening • 
een srrote verbetering te zien, niettemin blijven er bezwaren, b.v. 
is h?t ü ie-recht, waarvan in art.20R snrake is, als blijvend recht 
bedoeld^ Spreker vreest, dat hiermee de AToderlandse 0-rondwe? frer-
rein Ljtreedt, dat zij aanstonds toch weer zal moeten verlaten. 

B74.5.8 94. A Prof,Homme -
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Prof.Homme h>eft bezwaar tegen de uitdrukking Nederlandse 
Grondwet. Spreker kent alleen een Grondwet van het T^oninkriik. 
Tegenover h-t betoog van de Eeer Logenann wijst spreker op zijn in 
artikel 20^ neergelegde bedoeling: de sanctionering van de nieuwe 
rechtsorde door de Vrijwillige aanvaarding er van, en op zijn be
doeling in artikel 20R de voorwaarden te vermelden, waaronder de 
omzetting van het Koninkrijk kan plaats vinden, 

^e Voorzitter wijst er op, dat :men in artikel 208 net over
gangsrecht te doen heeft en stelt voor dit in de tekst te doen uit
komen. De vergadering kan hierin meegaan; besloten wordt in de 
praea.rn.bule sub III, 3e regel, na ;~op*ens;' in te voeden :?de overgang 
naar . 

De Voorzitter vraagt of de vergadering zich rn^-t de al genene 
gedachtengang van het ontwerp~3omme/Secretariaat kan verenigen en 
stelt voor h-t ontwerp in dat ^eval tot grondslag van de besprekin-
ge te naken. Dit wordt aanvaard, oneer h-t door de Eeer Schouten 
gemaakte voorbehoud, dat dit voor hen slechts een keuze in relatie
ve zin betekent 'en niet een definitief positie kiezen. 

De Heer Tilanus acht het ontwerp ook uit de gezichtshoek van 
de West-Indisotie sector bevredigend; spreker is van nening, dat 
bovendien in dit ontwerp de "omzetting"van het Koninkrijk krachti
ger tot uitdrukking is gebracht dan in het ontwerp-Logemaan (ge
wijzigd) . 

Prof.Logenann zou het ontwerp-Romm~/Seeretariaat nog een 
zuiveringsproces willen doen ondergaan; b.v. reikt artikel 208 
lid 6 ni^t te ver. Dit .blijkt eveneens de nening van Minister 
Jonkman te zijn, alsook die van Mr. van der G-oes van Nat er s. 

De considerans wordt opnieuw in beschouwing genonen. 
Tinister van I'aarseveen zou vrij ; overleg in regel 4 willen 

vervangen door 'gemeen : overleg overeenkonstig het ontwerp •-Loge
maan; aldus wordt besloten. 

Voorts blijken bezwaren te bestaan tegen de uitdrukking 
"tussen en voor deze gebiedenr. Minister Jonkman zou in Plaats 
van tot stand doen konen willen lezen :v-stigen". Ook de uitdruk
king in de 3e regel :rechtskracht te verlenen aan ' kan geen neer-
derheid. in de vergadering vinden, al voelt Tinister van Taarseveen 
wel voor deze formule. 

Het, slot der discussie is, dat in de J>e regel na 'teneinde : 
zal' worden gelezen :on ce grondslag van hetgeen in gemeen overleg 
.... ei einde Ie regel na 'overeengekomen77 !!een nieuwe rechtsorde 
voor deze grondgebieden te kunnen voorbereiden en vestigen". 

In de praeanbule besluit de vergadering de twee laatste regels 
sab III na "nopens aldus te l^zen; :de overgang naar een nieuwe 
rechtsorde voor de in artikel 1 genoemde grondgebieden'*. 

Tegenover het bezwaar van Prof„?s Jacob, dat sub II van de prae
anbule ''Indonesië ' voorkomt, een term die toch gedoemd is weer 
spoedig te verdwijnen, stelt Prof,Logemann, dat het hier een geo
grafisch en geen staatkundig, begrip geldt; de tem zal derhalve 
bestaan blijven. 

ARTIKEL 207. 
Prof.Duynstee betrekt in de discussie het bij ,;eig.en belangen'7 

en "gemeenschappelijke belangen" gebruikte lidwoord; spreker zou 
althans het eerste de:? overeenkomstig artikel 207, lid 2 van het 
ontwerp- 'Logenann : willen elimineren om argumenten voor de stelling 

-van ~ 
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van een uitputtende regeling of ^en bij uitsluiting toegekende 
sfeer a Driori uit te sluiten» 

De vergadering acht dit minder bezwaarlijk; ook zonder lid
woord verlijdt men toch competentiegeschillen ni°t, meent de Voor
zitter. 

Prof.Duynstee merkt op, dat de woorden 'onder waarborg voor'' 
door een al te sobere constructie in de lucht hangen. 

üSen uitgebreid debat ontspint zich naar aanleiding van deze 
clausule. Men vraagt zich af wiens taak het is deze waarborgen te 
handhaven en welk verband er in deze bestaat tussen de artikelen 
207 en 208 lid ?é 

De Voorzitter meent, c-at artikel 207 het algemeen beginsel 
stelt, terwijl het in artikel 208 de uitwerking geeft. In artikel 
208 is de attributie sran de taak aan de deelgenoten neergelegd, 
aldus Prof.Duynstee. Ken vraagt zich af, of hier een Unie-taak 
ligt of alleen een taak voor de deelgenoten. 

De meningen lopen uiteen. Prof."tomme acht hier een taak aan
wezig voor de deelgenoten. De Voorzitter en enige andere sprekers 
zien hi^r een taak weggelegd, zowel voor de Unie als voor de deel
hebbers in de Unie, zij het dat, naar de mening van de Voorzitter, 
hier geen directe taak voor de Unie-organen is bedoeld, maar 
slechts een indirecte. Zij die deze opvatting zijn toegedaan zou
den de te waarborgen onderwerpen willen zi^n h'-rhaald in het Unie-
Statuut, als ook in de grondwetten der deelhebbers. 

De Heer Schouten•gaat verder; spreker ziet hier bij uitstek 
een Unie-taak en zou dit ook in de tekst tot uitdrukking willen 
brengen. 

Minister Jonkman zou in de laatste regel van art.207 het woord 
"financieel • voor bestuur willen laten vallen, conform de termino
logie gebruikt in de 8 additionele punten van het Renville-accoord. 

^ö vergadering besluit verder in artikel 207 tot de volgende 
wijzigingen: in de eerste regel in nla^ts van gebieden te lezen 
;grondgebieden';'; in plaats van ':vrij ?gemeen:". In regel 2 voor 
vertegenwoordigers het lidwoord te laten vervallen, en "bevolkin
gen" te lezen in plaats van 'bevolking". Voorts om in de vierde 
regel t?doch'': te wijzigen in 'en'- en in regel 7 te l^zen "ond'er 
waarborgen'. Deze laatste wijziging vormt een omstreden punt. 

Kr.Stokvis geeft als zijn aanvankelijke zienswijze te kennen 
althans in de Toelichting een nauwkeurige omschrijving van de Unie-
taak te wensen. 

Minister van Haerseveen vestigt er de aandacht o-n, dat de men
senrechten o.areeds een genoegzaam omlijnd belang van de v.?T# 
uitmaken', dan dat de handhaving van de waarborging zaak der Unie 
zou zijn. 

- ARTIKEL 208 -

3Z ,5.896. 
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ARTIKxjLJ?0§^ 

In de 2e regel van lid 1 wordt aangebracht de volgende wijzi
ging? "onder lid 4" in plaats van "onder 3". De vergadering be
sluit 'Verenigd'' voor Koninkrijk te laten vervallen, zowel in lid 
1 als in lid 4» Voorts om de dictie in artikel 208 in overeenstem
ming te brengen met de terminologie van de Grondwet, welke de Ko
ning alleen in de derde persoon kent o In lid 2 en lid 4 zal daarom 
de clausule 'r.ij en Onze wettige opvolgers in de Kroon der Neder
landen" worden vervangen door die in artikel 14 der Grondwet ge
bezigd* 

In lid 4 worden behalve de reeds genoemde geen veranderingen 
aangebracht. 

Lid 5o Men besluit "als zodanig' voor "onderling'' te schrap
pen. 

Mr o v,do Goes v~ Naters vraagt of in artikel 208 geen ruimte 
kan worden gelaten voor het begrip Statuut (Statuten) zoals in het 
ontwerp-Logemann, .'rof,, Logemann merkt daartegenover, op 7 dat z.ï. 
het begrip 'statuut" niet het meest waardevolle element van het 
ontwerp ui tmaakt• 

Dr, Prinsen geeft te kermen3 dat het woord "statuut ' opzette
lijk is gemeden om niet te praejudicieren op de wijze van tot 
stand koming „' 

De Voorzitter meent; dat de Grondwet het woord statuut behoort 
te vermijden^ al is er geen bezwaar later van een Unie-statuut te 
spreken» 

De Heer Til̂ .nus-, een nauw logisch verband ziende tussen de 
artikelen 207 en 20B"? stelt voor artikel 208 aan te vangen met de 
woorden2 "Daartoe wordt een Unie gevormd"o 

De Heer Stokvis en andere leden komen' hiertegen pp-| de reik
wijdte van artikel 2O7 gaat veel verder dan in artikel 208 tot uit
drukking is gebracht» Men zou beter kunnen aanvangen; "met inacht
neming van het vorengenoemde" meent Mr0 Stokvis o 

Prof Logemann had de volg-orde in artikel 208 anders gewenste 
Mr, van Helsdingen voelt daarvoor weinig o 
Lid ô 

De hierin uitgedrukte bepalingen geven aanleiding tot uitvoe
rig dispuut'. Vele vragen doen zich voor» Is hier in verband gezien 
"met de gemeenschappelijke belangen" Van artikel 207 sprake 
a) van een limitatieve opsomming? 
b) en wederoms is hier een Unie-taak? 
c) hoe is de verhouding te zien tussen lid 6 en lid 3? waarover 

bij lid 6 nader» 
/rofo Homme zegt? dat een limitatieve opsomming geenszins in 

de bedoeling heeft gelegen en zou deze bedoeling in de Toelichting 
verduidelijkt willen zien onder verwijzing naar artikel 10 \r^.n 
het Linggadjati-accoördc 

Prof, Logemann wijst er OP, dat Nederland zich met betrekking 
tot de partner wel kan beroepen op het accoord van Linggadjati5 
maar niet op eigen Grondwet. 

^rof, Du^nstee meent > dat in de onderhavige tekst de bedoe
ling van de ontwerper onvoldoende scherp tot uitdrukking is ge
bracht; er is thans een zekere tegenstelling geschapen tussen de 
bemoeiingssfeer op het gebied der buitenlandse betrekkingen en de
fensie en die van de financieel-economische en culturele aangele
genheden. Is hier bedoeld het geheel der buitenlandse betrekkingen 
op Unie-niveau te brengen? Het blijkt niet; veeleer zou men^te 
kwade trouw interpreterendP de Unie-werkzaamheid hier tot niets 
B?US*<iW« -kunnen-
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kunnen reduceren» Z.i. wordt door de uitwerking in lid 3 cle ge
meenschappelijke belangenverzorging door de deelgenoten geneutra
liseerd» 

De Voorzitter wijst er op, dat hier is teruggegrepen naar het 
accoord van Linggadjati (arte f) en met yoordacht een dergelijke 
ruime redactie is gekozen om voor groei en ontwikkeling ruimte te 
laten» 

Het ontbreken van een formule als in artikel 208 lid 1 van 
het ontwerp-^Logemaruv' (gewijzigd) het optreden van het V,K, zodra 
dit tot stand is gekomen als deelgenoot in de Unie, zegt de Heer 
v.cL Goes v» Katers te betreuren. 

De opmerking is de vergadering aanleiding voor een uitgebrei
de beschouwing ontrent het vraagpunt of de in het ontwerp-Romme-
becretariaat gebezigde constructie, waarbij alles althans formeel 
op één ogenblik tot stand komt, verhindert dat een verenigd ko
ninkrijk vóór of althans onafhankelijk van de Unie-voming tot 
stand zou kunnen komen0 

Minister van Haarseveen heeft geen bezwaar tegen deze formele 
eenheid van tijd en handeling, maar wel als dit tevens in zou hou
den 5 dat de vorming van een Verenigd Koninkrijk van de Unie-vor
ming afhankelijk zou zijn» Gesteld dat de Unie eens niet tot stand 
zou komen? 

Verschillende redacties v/orden beproefd om aan dit fatum te 
ontkomen en de tot stand koming van het Ver» Koninkrijk onafhanke
lijk vp.n de Unie te verzekeren^ maar kunnen niet voldoen = 

De Heren v - do Goes y_<- Nat er s en Log erna nn zouden ''verenigd'1 

voor Koninkrijk willen schrappen (lid 4 jo» 1), 
De Heer Tilanus ziet in ''Koninkrijk'*' het oude Koninkrijk en 

maakt bezwaren, wét ^rofs Logenann doet opmerken, dat het begrip 
koninkrijk los is te zien van zijn geografische omvang ad hoc. 
Ook een redactie als- ,rJSr zal een Unie worden gevormd tussen In
donesië en de overige gebieden van het Koninkrijk1' bevredigt niet, 
evenmin het voorstel Nederland te substitueren voor het in lid 4 
bedoelde Verenigd Koninkrijk van lid 1-

De vergadering besluit tot de redactie K̂oninkrijk'1, zonder 
"Verenigd'*, maar tevens om, ter vermijding van alle risico een 
clausule op te nemen als in art o 209 van het ontwerp-Logemann 
(ongewijzigd ontwerp)« Tot slot wordt op voorstel van de Heer 
Tilanus de hier beoogde afwijkingsmogelijkheid niet in een apart 
lid aan lid 4 van artikel 208 toegevoegd, maar door middel van 
een eenvoudige tekstwijziging in artikel 210 verwerkt» 

Zeer uitvoerig wordt vervolgens gediscussieerd over de strek
king van de in lid 3 bedoelde samenwerking door eigen organen? is 
hierin een nauw omschreven Unie-taak te zien? 

De Heer Schouten meent stellig, dat dit het geval is, en zou 
de tekst willen zien aangevuld in deze zin, dat de eigen organen 
voorzieningen treffen met betrekking tot de verwezenlijking van de 
samenwerking en deze ten uitvoer leggen» 

De vergadering is hier tegene 
ITr* v^d. Goes Vo Naters ziet reeds een Unie-Hegering opdagen 

en vindt dit oraematuur« Ook andere leden gaat dit te ver o 
£e Voorzitter zegt dat de taak van de Unie-organen hier niet 

alleen ma-r is voorzieningen ter verwezenlijking te treffen, maar 
om zelf te verwezenlijken» 

De vergadering accepteert een amendement van Minister van 
Haarseveen, om duidelijk uit de tekst te doen blijken, dat de 
hier bedoelde samenwerking zich niet tot het in dit lid omschreven 

BZ-,5,398. -belangen-
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bele.ngengebied bemerkte Na eigen organen zal worden gelezens ïfde 
samenwerking tussen de deelnemende Staten verwezenlijken;, inzake 
buitenlandse betrekkingen9 defensie en nopens onderwerpen van fi
nanciële , economische en culturele aard5 onverminderd hetgeen 
overigens ter vervulling van haar doelstellingen kan strekken,/* 

Ad lid 4 merkt prof. Logernann op5 dat nu
 fverenigd' is ge-

schraptj v/ij hier conform Lingĝ .djati rnet een lossere structuur 
hebben te doen dan bij een "Verenigd Koninkrijk1' en acht dit een 
verbetering. 
Lid 6. 

Het in lid 6 behaalde kan de meeste leden niet voldoen; het 
gaat te ver en" mist zijn doel. Nederland heeft over het lidmaat
schap van de V,.̂T', aeen zeggenschap, bovendien is het, naar het 
oordeel van Prof,Lo#emann uitgesloten te achten, dat de' V.N. een 
dubbel lidmaatschap als hier gereleveerd zullen toestaan. 

De Heer Schouten ze^t besteld te zijn op het behoud van lid 6 
binnen het schema van artikel 203. 

De bedoeling van de ontwerper om door h-t OP één lijn stellen 
van de drie rechtspersonen de souvereiniteit van de Unie relief 
te .̂ even, zoals (opzettelijk) in lid 3 achterwege was gelaten, 
heeft weinig vrucht gedragen. Immers niet de Unie als zodanig, maar 
eerder de deelhebbers in de Unie, de Uniestaten, zijn hier naar 
voren behaald) aldus de Voorzitter. Bovendien is het' lidmaatschap 
van de "^V\ " r,eea toets voor souvereiniteit, merkt Kr. van Hels
dingen op. 

^e Voorzitter vindt lid 6 trouwens overbodig in verband met 
lid 3, ook I.'ini'Ster Jonkman, is deze mening toegedaan, deelt de 
Voorzitter mede. Daar heeft de Grondwet een rechtspersoon ge
schapen, toegerust met alle elementen, noodzakelijk voor een pu
bliekrechtelijke, '̂ v. volkenrechtelijke status, waarbij evenwel 
te bedenken valt, dat de volkenrechtelijke erkenning niet in de 
macht.ligt van de Grondwetgever, maar zich richt naar de daarvoor 
geldende normen. 

Prof«Logenann denkt er niet anders over; beide sprekers menen 
dat een accentuering van de souvereiniteit der Unie beter in de 
Toelichting bij lid 3 kan worden opgenomen, maar niet in de tekst 
thuis hoort. De Unie volkenrechtelijke status te onthouden, ligt 
anderzijds ook ni- t in hun bedoeling, Beide sprekers kunnen zich 
e-n samenwerking, b.v. OP Unie-niveau, ten aanzien van de buiten
landse dienst zeer wel indenken. 

Kr. van der fto^s van Uaters zou dit. hi-:r nog ni--t willen 
stipuleren. 

De vergadering stelt als tegenwicht voor het schrappen van 
lid 6, waartoe intussen besloten was,- een tekstamendatie zich 
voor in d--ze zin: "De Unie kan OP eigen naam deelnemen aan het 
internationale rechtsverkeer'. Ken formulering van Prof.?s Jacob, 
dat ten name van de Unie tractaten zouden kunnen worden afgeslo
ten, had naar h-:t inzicht der vergadering een te ruime strekking. 
Hoewel de vergadering aanvankelijk geneigd was eerstgenoemde for
mulering als een aanvulling en verduidelijking van de rechtsper
soon der Unie. in de tekst zelve te willen opnamen', volgde zij 
tenslotte de zienswijze van de Voorzitter en Prof.Logemann, die 
in de formulering alleen een verduidelijking zagen, 

De meerderheid blijkt voor opneming in de Toelichting en niet 
in de tekst. 

- Lid 7 -
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Lid 7. 
Besloten wordt; lid 7 aldus te wijzigen en aan te vullen: 

;?Voor zover enig d :el van Indonesië niet gaat behoren tot de Ver- ' 
enigd-e Staten van Indonesië zal dit deel uitmaken van het TToninkrik,-
De betrekkingen, daarmede zullen zoveel mogelijk in overeenstemming 
n.et de beginselen van dit Hoofdstuk afzonderlijk worden geregeld'*. 

Deze aanvulling op voorstel van Prof.Ys~ Jacob is overgenomen 
uit het oorspronkelijk ontwei?p-?Logemann (art. 208', lid 2), daar de 
vergadering van mening was, dat ydoi* de in de eerste zin van lid 7 
genoemde gebieden aen voorziening m^t betrekking tot de status in 
de Grondwet niet behoorde te ontbrekene 

De artikelen 20o en 210 worden no^ aangehouden. 
De eerstvolgende vergadering ^7ordt benaald op1 Donderdag 26 

Februari a.s. des avonds te 8 uur, Plein lpl^ nr.4. 
•̂ e Voorzitter sluit de vergadering. 

BZ•5,900» 
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