
Notulen van de 7e vergadering van de Staats
commissie tot Herziening van de G-rondwet OD 
9 Kaart 1948. 

Aanwezig: De Minister-President Dr.Beel, TToorzitter, Minister 
Jonkman, Minister van Maarseveen, Dr.Bierema, Prof, 
Duynstee, Jhr.Mr.van der -̂oes van ̂ aters, Mr.van Hels
dingen, Prof.Ts Jècob, Prof .Ldgemann, Piof.Pomme, 
de Heer Schouten, de Heer Tilanus. 
De Secretaris, tevens lid, Dr.Prinsen en Mevr.Mr* 
Huart-Evq-elsman, adjunct-secretaris. 
Afwezig met kennisgeving Mr.Stokvis. 

De V-orzitter opent de vergadering. TTadat de notulen der 
vorige vergadering met enkele kleine wijzigingen zijn gearres
teerd stelt de Voorzitter het compromis-ontwerp aan de orde 
zoals dit thans, rekening houdend met ter kennis gebrachte be
zwaren der leden, is geamendeerd. 

D; V orzitter doet mededeling van de ontvangst van een 
schrijven van Mr.Stokvis, waarin deze zijn oordeel omtrent het 
ontwerp heeft geformuleerd. Mr.Stokvis heeft overwegende be
zwaren tegen de z.i. te positieve redactie van het ontwerp en 
zal een mlnderheidsnota indienen* Van de overige leden hebben 
de heren Bi er erna, van der £oes van Maters en Tilanus te kennen 
zegeven. met het ontwerp ace oord" "te gaan, 

De heren Duynstee, ?s J"acob, k Pre f .Pomme maken voorbe
houd op enige punten maar aanvaarden overigens het ontwerp. 

De heren Logemann en van Helsdingen zien weliswaar ver
schillende te waarderen punten, maar daarnevens behouden zij 
ernstige en overwegende bezwaren. 

De heer Schouten kan zich met het ontwerp niet veisiigen. 

Artikel 207,zoals dit is gewijzigd,wordt in discussie gebracht. 
Prof.Lor-ernann acht de voorgestelde wijziging politiek on

gewenst; spreker maakt eveneens bezwaar tegen het opnemen van 
de waarborg voor "deugdelijk bestuur'; dit zou het Nederlandse 
element politiek een aanknopingspunt kunnen bieden om via de 
Unie-organen in te grijpen in de interne aangelegenheden der 
deelstaten. 

•Minister Jonkman meent, dat wel niemand bezwaar zal kunnen 
hebben tegen het beginsel de overgang van oude op nieuwe rechts
orde te binden aan de waarborg van deugdelijk bestuur; ook arti
kel 10 van het accoordvan Linggadjati wijst in die richting. 

Prof.?s Jacob is van mening, dat "de uitkomst van het over
leg- (nieuwe lezing) niet bruikbaar is als rechtsregel. 

De Keer Tilanus prefereert de oude lezing van artikel 207 
en meent bovendien een doublure te zien in de artikelen 207 
(nieuw) en 208. lid 1 (nieuw). 

D e Voorzitter wijst er op, dat artikel 207 de algemene be
ginsel en"~eTTToÏÏ~lTe uitwerking geeft. 

Mr» van der G-oes van Maters vestigt in verband met de clau
sule deugdelijk'~bestuur<; de aandacht op het belang van psycho
logische afweging. De vergadering gaat er mee accoord in de 
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2. 

L 

Toelichting op te nemen, dat de nomen waarvan in artikel 207 
sprake is meerzijdig zullen v/orden geformuleerd» 

De Heer Schouten maakt bezwaar tegen de zinsnede: "in over
leg tussen •*; naar zijn mening was ter vprige vergadering over
eengekomen te lezen "in overleg met". 

Minister Jonkman en enige andere leden bestrijden dit; 
laatstgenoemde ziet in het gebruik van het woord '?tussen:' de 
sanctie op de Ronde-Tafel-Conferenties. 

Na enige discussie wordt besloten -te lezen: 'met en tussen :. 
Prof«Duynstee wenst de ' voor "eipen belangen,? en evenzo 

voor "gemeenschappelijke belangen" te schrappen. De vergadering 
gevoelt hiervoor niet en acht het evenmin opportuun deze termino
logie in de Toelichting nader uit te werken, behoudens dan dat 
in de Toelichting kan worden gewezen op de parallel van ':het 
huishoudelijk belangd in artikel 168 van de Gemeentewet, waarbij 
de gewone rechten en over te brengen naar de administratie. 
De vergadering besluit in de 2e regel na fgrondslag;; te lezen: 
"van de uitkomst van het reeds gepleegde en nog te plegen over
leg tussen vertegenwoordigers van de bevolkingen, een nia1 we 
rechtsorde '; 

Artikel 207 wordt met algemene stemmen aanvaard. 

Artikel 208, lid 1 (nieuw) 
Prof«Duynstee stelt de vraag, of men hiervan geen interpre-

tatie-moeilijkheden verwacht en denkt aan Linggadjati, 
Minister Jonkman evenals de Voorzitter en Mr«van der Goes 

van Naters zijn hiervoor niet beducht, men geeft hier slechts 
de grote lijnen aan. Minister van Maarseveen ziet hier geen ver
wijzing naar enige interpretatie.-

Prof.rtomme -en de vergadering stemt daarmee tenslotte in-
is van mening, dat v/aar hier wordt geregistreerd, wij ook de 
consequenties van het opnieuw voor het voetlicht halen van wat 
zich historisch heeft afgespeeld moeten aanvaarden. 

^e Voorzitter herinnert in dit verband er aan, dat Nederland 
alleen het accoord met de Toelichting heeft aanvaard. 

De vergaderung besluit lid 1 te lezen als volgt: r,Bij de 
voorbereiding en de vestiging van de nieuwe rechtsorde zal wor
den in acht genomen de uitkomst van het reeds gepleegde over
leg zoals deze in de volgende leden is omschreven'7 • 

Artikel 208, lid 2 (nieuw) behelzende de toevoeging van een 
tweede zin aan lid 1 (oud), thans lid 2. 

Prof.Romme licht deze amendering toe. Sor^ker meent dat, 
inoien men de positieve weg heeft gekozen, men zorg moet dragen 
niet op de negatieve tenslotte uit te komen. Door deze wijziging 
wordt de .mogelijkheid geschapen voor een optreden van Nederland, 
indien het Koninkrijk eens niet tot stand mocht komen (ie ver
sie) of wel -voor een dergelijk optreden zolang het Koninkrijk 
nog niet tot stand is bekomen (2e versie). 

Een bepaling als in lid 7 (oud), waardoor de inhoud van 
artikel 203 -de kern van de positieve methode is hierin juist 
gelegen- weer op losse schroeven zou kunnen worden gezet,wordt 
hierdoor overbodig; derhalve zou lid 7 (thans lid 8) kunnen ver
vallen-. 

men zich. heeft g^red door de toetsing van hét bepalend lidwoord 
grotendeels te onttrekken aan 
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3. 
Prof.Logemann ziet in deze amendering niet alleen registra

tie, maar ook een goed deel interpretatie; spreker zou daarom 
de- veiligheidsklep van lid 7 (oud) liever gehandhaafd zien. Ook 
Mr.van Helsdingen kan hiervoor voelen. 

De Heer Tilanus is van mening, dat noch lid.1 noch lid 5 
dergelijke wijziging toelaten zonder gemeen overleg. 

Kr. van der G-o es van Haters vindt de toevoeging epineus. 
Spreker ziet een staat in een staat oprijzen;' wat Nederland be
treft is dat zo bezwaarlijk niet, maar spreker ducht navolging 
in Suriname en Curacao, dat deze eenheden zelfstandige staten 
worÉen,komt hem voor noch de bedoeling van Nederland noch van de 
West te zijn. 

Minister Jonkman merkt op, dat deze "staat" geen volkenrech
telijke status hebben zal, het is een staat in een staatsverband. 
Het federalisme wat spreker voorstaat ten aanzien van de viest 
houdt niet in een drijven in de richting tot zelfstandige staten-
constructie voor zover Suriname en Curacao betreft. 

De Heer van der G-oes van Haters zou het woord ': staat'' uit 
artikel 208 willen elimineren, behoudens dan in herenigde Sta
ten van Indonesië-- en van leden'{ willen spreken. Sommige leden 
kunnen daarvoor gevoelen. 

De Heer Tilanus, ook Minister Jonkman, zien Nederland niet 
in gelijke positie met Suriname en Curacao. Men trekt een verge
lijking met de verhouding Crroot-Britannlë-N.Ierland, waartegen 
Pre ft Logenann opmerkt, dat het Britse Rijk in deze f^een goede 
parallellen levert. Na enig debat wordt besloten het woord ''sta
ten ? te handhaven. 

De Heer van Helsdingen zegt meer te voelen voor de 2e ver
sie van de voorgestelde toevoeging ad lid 2 zó dat- het Koninkrijk 
in de plaats van Nederland treedt en niet andersom. 

Minister Jonkman,het standpunt van de heer van Helsdingen 
van de ';scharnier~positie van Nederland -enerzijds verbonden in 
Unie met de Ver „Staten van Indonesië', anderzijds verbonden met 
Suriname en Curacao- belichtend, meent dat Mr.van Helsdingen - ; 
meer zich in deze refereert aan eigen wensen dan aan Linggadjati. 
Spreker geeft intussen toe, dat deze zienswijze de laatste weken 
school maakt.» 

Mr,van Helsdingen merkt hiertegen on',: dat z.i. de Regering 
in dit opzicht t.a.v. het accoord een geprejudicieerd standpunt 
inneemt. Het basis-accoord (art.6) laat de verhouding tussen 
Nederland, Suriname en Curacao met betrekking tot de Unie geheel 
open. De kwestie óf een scharnierpositie voor Nederland wenselijk 
is, dient eerst grondig onderzocht; tot zolang behoudt spreker 
zich zijn mening te dien aanzien voor. 

Prof .Romme verklaart zich tegen de bedoelde ": scharnier-
positie". 

Minister Jonkman geeft toe, dat er verschillende onderwerpen 
zijn -schulden b.v.~~die tot de specifieke belangensfeer van Ne
derland behoren en de West niet raken; dergelijke aangelegenhe
den zal Nederland afzonderlijk moeten kunnen regelen. 

Prof.Logemann meent, dat dit ook zonder nadere bepaling mo
gelijk is, daar Nederland als civielrechtelijke persoon toch 
blijft bestaan. Spreker zegt geen behoefte' te gevoelen om hetzij 
het 5e lid hetzij"het 2e lid aan te vulleni Immers ook als het 
beoogde Koninkrijk niet tot stand mocht komen, blijft Nederland 
toch als entiteit voortbestaan. 

BZ.6.513. 
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4. 
^e vergadering denkt ei* anders over en w©n&t- in don-o 

mogelijkheid uitdrukkelijk te voorzien. Men' besluit aan lid 2 
een zin toe te voegen luidende: !TIndien de uitkomst van het 
voortgezet gemeen overleg daartoe leidt, treedt Nederland in 
de plaats van het Î oninkrijk':. In de tweede regel::.van lid 2 
(nieuw) zal c in plaats van 4 worden gelezen. Lid 2 wordt 
aldus geaccepteerd. 

^e iQÖQfl \ en 4 worden eender wijziging aanvaard. 

Artikel 208, lid 5. 
' Na een uitvoerige gedachtenwisseling , waarbij er ener

zijds op werd gewezen, dat er onderwerpen zijn -zie hoven-
welke Nederland afzonderlijk zal moeten kunnen regelen, terwijl 
er anderzijds tegenover werd gesteld, dat dit ook zonder de 
voorgestelde toevoeging mogelijk zoij. zijn -zie het vorenstaande-
werd besloten aan lid 5 een tweede zin toe te voegen als volgt-: 
tfNederland kan binnen' de Unie rechtstreeks betrekkingen onder
houden met Indonesië". Lid 5 wordt aldus aangenomen, 

D e leden £ en 2 worden zonder discussie aanvaard. 

Artikel 2081 lid 8 (nieuw) 
Het laatste lid (oud 7, nieuw 8) maakt een omstreden punt 

uit. Sommige leden waren van mening, dat nu lid 2 (nieuw) als 
aangegeven was aangevuld, het laatste lid niet alleen gemist 
kón worden, maar ook behoorde te vervallen. Anders enige ande
re leden, die niettemin lid 8 (nieuw) wilden handhaven. Tot 
slot besluit de vergadering lid 3 te schrappen. 

Prof.Duynstee stelt de vraag of tussen de artikelen 207 
en 208 nop; een verbinding moet worden gelegd. 

D e Voorzitter --ook de vergadering- acht deze implicite 
genoegzaam aanwezig. 

Artikel 208 wordt aanvaard. 
Artikel 209. 

Prof.Ys Jacob vindt, dat dit artikel nog te veel aan ver
eenvoudigde wijziging overlaat en zou b.v. de wetgevende macht 
daaraan willen onttrokken zien. Be vergadering vreest dergelijk 
misbruik niet. Zowel de geest van artikel 209 als die van^de 
considerans 'beperken deze vereenvoudigde wijzigingsmogelijk-
held tot de kring van de overgang tot de nieuwe rechtsorde; 
dit stelt echter Pr..f«?s Jacob niet gerust, 

Mr.van der G-o es van Naters suggereert daarom de formule
ring van de voorwaarden in artikel 209 stringenter te maken 
b.v. "voor zover de nieuwe rechtsorde niet tot stand zou komen' 

Minister van Maarseveen ziet in deze formulering de weg 
op-en voor chicanes. 

Artikel 209 wordt daarna ongewijzigd geaccepteerd. 
Artikel 210. 

Prof.Duynstee zou willen weten of het bepaalde in lid 1 
van artikel 208 ook de artikelen 209 en 210 beheerst. 

Minister van Maarseveen antwoordt, dat dit althans wat 
artikel 9o9 betreft, het geval is. 

De-Heer Tilanus stelt voor lid-1 te schrappen. 
Mr. van der G-oes van Naterg maakt ernstig bezwaar en zegt 

in dat' geval zijn medewerking aan dit ontwerp te moeten ont
houden. 

Mi 
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5. 

De vergadering besluit in lid 1 voor 'vestiging'•} in te voe
gen ?de voorbereiding en de' (zie boven ad 208, lid- 1). 

De leden 1 en 2 lokken nog enige discussie uit. 
prof0Duynstee maakt ernstig bezwaar tegen de oude lezing 

van lid 2» Spreker acht d^- formulering uit constitutief oogpunt 
een verzwakking; bovendien herinnert spreker er aan, dat in de 
vorige vergadering was overeengekomen de tot standkoming ttf la
ten geschieden door a) de vrijwillige aanvaarding in de gebieds
delen, b) de bevestiging des Konings* Daarom wenst de heer Duyn-
stee ook de zinsnede ""onverminderd hetgeen terzake is of zal wor
den bepaald : te laten vervallen. 

De heer Schouten zoulfIangs democratische weg'-r tussen komma?s 
wensen en in de 4e regel van lid 2 ?rHaar • willen lezen. Men 
komt overeen tenslotte in lid 1 in te voegen na "komt5' in de 
eerste regel :7onverminderd het in lid 2 bepaalde'" en lid 2 te 
lezen: ('Zij behoeft de bevestiging door of Haar wetti
ge opvolger in de Kroon der Nederlanden en wordt plechtig afge
kondigd/7 

Wat het algemeen standpunt met betrekking tot het ontwerp 
betreft, Prof . Lo/̂ enann zegt bezwaar te behouden tegen hèt ö.oo'rge-
vosrde 2/5meerderheids beginsel in het ontwerp. 

Spreker zal zich contenteren met vermelding van dit bezwaar 
in het Rapport -zoals reeds het geval is- en zal geen minder
heid snota indienen. 

De heer Schouten zal,hoewel tegenstander van het ontwerp, 
evenmin een minderheidsnota indienen maar zou er ̂ rijs op stel
len in het Rapport zijn bezwaren in hé kort te mógen formuleren, 
te nxeer waar spreker meent, dat zijn standpunt in het Rapport 
niet voldoende tot uiting is gekomen. 

Ook Prof'. ys Jacob zou zijn zienswijze' aan het Rapport wil
len toevoegen. 

Prof.Duynstee waarschuwt tegen het leveren van interpretatie 
materiaal. Hoe meer afwijkende meningen hoe lastiger de aanvaar
ding in Indonesië zal worden. 

^e Voorzitter verzoekt Prof„?s Jacob zich te benerken bij 
h"t geven van afzonderlijke toelichting. 

Mr.van Helsdingen merkt op, dat gezien de aangebrachte wij
zigingen hij zijn overwegend bezwaar intrekt en het ontwerp met 
voorbehoud kan aanvaarden. 

Rapport. 
Daarna wordt het concept-rapport in beschouwing genomen. 
De heer Schouten stelt voor no? een vergadering aan de 

vaststelling van het Rapport te wijden, daar spreker beawaren 
heeft tegen d'e schematische weergave van het verloop der discus
sies (vgl.blz.4) waardoor sprekers opinie niet alleen niet tot 
zijn recht komt, maar geheel in de stof is ondergegaan. 

De Voorzitter verklaart, dat de tijdnood geen langer uit
stel van het Rapport toelaat; de Raad van State wenst het ontwerp 
niet zonder het Rapport in behandeling te nemen,, Afgesproken 
wordt, dat met de ter vergadering geuite of schriftelijk toege
zonden tekst-amendatiesvoor zoveel mogelijk rekening zal worden 
gehouden. 

Prof«Logemann deelt het bezwaar van de heer Schouten en maakt 
SZ>6>5X5"„ 
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6. 

srnstige bezwaren tegen de weergave der meningen op de bladzijden 
9, 10 e.v. (14,17). De tegenstelling daar getypeerd is niet 
overeenkomstig de feitelijkheid weergegeven,meent spreker. 

Dr.Prinsen merkt op, dat deze bezwaren z.i. vni. hierin hun 
oorzaak vinden, dat de leden niet stuk voor stuk eigen mening er 
in terug kunnen vinden? dit was bij het geven van grote lijnen 
nir-t wel doenlijk. De bezwaarden antwoorden, dat hun hoofdbe
zwaar juist geldt, dat deze grote lijnen een onjuiste voorstel
ling van zaken geven. 

Prof.Duynstee voert als algemeen bezwaar aan, dat het stand
punt van de negativisten buiten proportie met dat van de positi -
visten is uitgemeten. Spreker zou daarin gaarne wijziging zien. 
Bladzijdegewijze het Rapport besprekend besloot de vergadering 
de navolgende wijzigingen aan te brengen of schematisch aan te 
wijzen: 

• Op blz.2 vervalt de zin "'Hij herinnerde er aan etc.' 
Blz.3 bovenaan vervallen de voorden "de defacto erkendef:; na 
den Pasar in 4e regel van boven zal worden gelezen: "autonome 
gebieden". De zin ook in ZuicJ en Zuid Oost Borneo vindt de 
vorming van zelfstandige eenheden voortgang'" vervalt. 
Aan het slot der eerste alinea zal voor legale' v/orden inge
voegd "normaal". 
Aan het slot der tweede alinea -en elders- zal T<rest Indische 
Conferentie worden vervangen door "Conferentie tussen Nederland, 
Suriname en Curacao. 
Op blz.4 zal de 2e zin vervallen en de eerste zin van de derde 
alinea- aldus aanvangen: "Enkel- leden gaven ei de voorkeur aan, 
dat " 
Op blz.5 bovenaan vervallen in de zin aanvangend: "G-ewezen werd 
in dit verband op de voor en na ..... de woorden na "?op :; in 
plaats daarvan zal worden gelezen: "de gedachtenwisseling in de 
Staten-G-eneraal nopens de instelling van nieuwe organen". 
Het v:oord 'ontwerp-ov er eenkomst' zal overal worden vervangen 
door"basis-overeenkomst . 
Op blz.7 zal ingevolge de wens van Prof.Duynstee aan hét stand
punt van de positivisten meer recht wedervaren. 
Op blz.8 op wens van Prof.Logemaan zal na de 2e alinea de vol
gende insertie worden opgenomen: "Deze leden vroegen zich af 
welke indruk het in het buitenland zou naken als ;de Nederlandse 
wetgever niet in staat zou bliiken constitutief te handelen7*. 
In de 4Q alinea zal in plaats van' "laatste bedenking" rnrden 
gelezen "voorlaatste bedenkingen". 
De laatste alinea zal luiden "teneinde de discussie te verge
makkelijken en over de bestaande mogelijkheden een oordeel te 
kunnen vormen had een drietal leden etc. • lTa deze zin vervallen 
er enige regels. 
In plaats van "eenstemmigheid- (in midden) zal worden gelezen 
"instemming"". 
In de 10e regel v.o. zal in "gemeen : overleg worden gelezen in 
plaats van in overlegd. 
Öp blz.10 zal de 3e alinea aanvangen "Een tweetal leden heeft 

onthouden. Een van hen heeft bij afzonderlijke aan het 
ontwerp toegevoegde nota van zijn standpunt doen blijken". 

BZ.6.516, 
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7. 

Overigens zullen de bladzijden ? en 10 opnieuw worden geschre
ven met inachtneming van de opmerkingen van Prof.Logemann. 

Het voorstel van de professoren ?s Jaaob en Duynstee om wat 
meer uit te weiden over Suriname en Curacao, en althans er op 
fle wijzen, dat het Koningrijk:, zij h- t niet formeel dan toch 
materieel, reeds tot stand kan worden gebracht, wordt door de 
vergadering niet overgenomen* 

De bladzijden 11 en 12 waartegen met name de bezwaren van 
de leden Schouten en Logemann,- ook echter van anderen-, zieh 
richten zullen vervallen of opnieuw worden geschreven. De tegen
stelling legistisch-emancipering komt Prof«Logemann onzuiver 
voor*- Op dit vlak lag de tegenstelling niet ; het door hem in
genomen standpunt, de weg te volgen van de emancipatie en het 
staatstractaat , was eveneens legaal. Ook elders in het rapport 
werkt 'dit bezwaar door* 
Op blz.13 eerste alinea vervalt de laatste zin. 
Op blz<15 vervalt in de 2e alinea het woord ??rechtmatig':. 
Dr.Prinsen leest een invoeging' van zijn hand voor, op te nemen 
in de 4e alinea na -aangegaan** 
Blz.lé, 4e regel, zal in plaats van "?moet:J legaliseren worden 
gelezen: ;fBehoort te .*...'•' 
De I-Teer Tilanus maakt aanmerking op de in de 6e regel v.o. ge
bruikte term 'de r.echten van de ":'roon'?. 
Op blz.17 zullen vervallen de zin aanvangende met :rV*an zuiver1'' 
le°:istisch standpunt enz,-1 en die aanvangende met ':TNTiettemin?'... 
In de laatste alinea vervalt h-t woord ',:opzetteli jk :. Op wens 
van de Heer van der Go es van "Maters zal worden opgenomen een 
clausule, waarin er op zal v/orden gewezen, dat met betrekking 
tot het contraseign in gemeen overleg nadere voorziening zal 
worden getroffen. 
Op blz*l8 zal het stemmental worden geschrapt en na '?bereidheid-! 

in de 14e- zin van 6 !i.c." worden ingevoegd. 
Ad blz*19. Prof.Duynstee verzocht het volgende in te lassen: 
;rKet is zeer twijfelachtig of de minimum meerderheid (50 * 1) 
b -voegd moet worden geacht om in zo gewichtige zaken haar wil 

. door te zetten. Nu de feitelijke ontwikkeling bepaalde beslis
singen kan afdwingen, geldt dit voor de gewone en de versterkte 
meerderheid gelijkelijk» De gewone meerderheid mag niet als 
redelijker worden gedacht dan de versterkte.:" 
In de 2e alinea zal i.p.v. 'cie' minderheid worden gelezen 
*:een-? minderheid» 
De 2e zin van de 2e alinea zal vervallen* 
Op blz*20 vervalt de eerste zin* 
In de 4e alinea vervalt '-'autoritair1'. 
De 2e zin van deze alinea zal worden herschreven (b.v. zal 
incorporeren worden vervangen door registreren)• 
Blz.22* De eerste alinea zal als volgt worden gelezen: i7De Com
missie heeft hierbij o.a. gedacht aan een toetreden van de Unie 
tot de Organisatie der Verenigde Naties'". ' ' ' 
In de 2e alinea wordt in de 2e regel gelezen ';mede;: i.p.sr* 
:ten dele :* 
De laatste' 4 regels worden op verzoek van Kr*van Helsdingen 
aldus gelezen: ''genoemd lid zou elk risico willen uitsluiten, 
dat de regeling ten aanzien van dit Koninkrijk niet tot stand 
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zou komen wegens beswaren, welke gemaakt zouden kunnen worden 
tê cen de regeling ten aanzien van Nederlanös-Inöie*', 
Blz. 23 • De slotalinoa vervalt in verband met het vervallen 
van het zevende (laatste) lid van artikel 208. 

Met' deze beperkingen wcrdu" het Rapport door de Commissie 
aanvaard. 

De Voorzitter bedankt de leden, en ook het Secretariaat. 
voor de verleende medewerking en sluit de vergadering;. 

BZ/_6 #5I7v 
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