
In overweging nemen van een 
voorstel tot verandering in 
de Grondwet, ter voorbereiding 
van een nieuwe rechtsorde 
voor Ned.Indië (Indonesië), 
Suriname of Curaeao (Neder
landse Antillen) 

ONTWERP VAN WET 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzake
lijkheid is gebleken om in de Grondwet oen verandering te bren
gen, teneinde in samenwerking met Nederlands-Indië (Indonesië), 
Suriname en Cura9ao (Nederlandse Antillen) een nieuwe staats
orde tot stand te kunnen brengen. 

Zo is het enz» 

I. Er bestaat grond om in overweging te nemen het hierna 
onder II omschreven voorstel tot verandering in de Grondwet. 

II.Aan de Grondwet wordt toegevoegd een Veertiende Hoofd
stuk, luidendes 

Bijzondere bepalingen nopens hervorming van het Koninkrijk. 

" Ontwerp Prinsen" 
Art.207 (209 oud) 

1. In samenwerking tussen Nederland, 
Suriname en Cura9ao (Nederlandse Antillen) 
wordt een Verenigd Koninkrijk gevormd onder 
de Kroon der Nederlanden. 

2. De inrichting van dit Verenigd Ko
ninkrijk wordt in gemeen overleg tussen de 
genoemde gebieden bij statuut geregeld. 

3. Om in werking te kunnen treden be
hoeft dit statuut de goedkeuring van de 
volksvertegenwoordigingen in Nederland, in 
Suriname en in Cura^ao (Nederlandse Antil
len) en de bekrachtiging des Konings. 

Art.208 (210 oud) 

1. Gebieden van Nederlands-Indië 
(Indonesië) kunnen zich langs democrati
sche weg en in samenwerking met Nederland 
constitueren tot staten en zich als zoda
nig verenigen tot een staat op federatie
ve grondslag, die met lïederland door een 
Unie is verbonden onder de Kroon der 
Nederlanden. 

2. De inrichting van deze Unie wordt 
in gemeen overleg tussen Nederland en de 
in lid 1 bedoelde staat op federatieve 
grondslag bij statuut gere^geld. 

3. Om in werking te kunnen treden be
hoeft dit statuut de goedkeuring van de 
volksvertegenwoordigingen van Nederland 
en van de in lid 1 bedoelde staat op fede
ratieve grondslag en de bekrachtiging des 
Konings. 
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2. 

4* Gebieden van :?ederlands-lndi6 (In
donesië), welke zich niet overeenkoiastig 
het bepaalde in het eerste lid tot een 
staat hebben geconstitueerd, noch behoren 
tot zulk een staat, behoren tot Nederland. 

Art.2ü9 (211 oud) 

De Unie-staten zullen de fundamente-
le mensenrechten erkennen* Zij waarborgen 
derhalve onder meer de vrijheid van gods
dienst, de vrijheid van meningsuiting,hel 
recht van vereniging en vergadering, ge
lijkheid van een ieder voor de wet, be-
scherming van persoon en goed, onafhanke
lijkheid van de rechtspraak* vrijheid van 
onderwijs. 

Art.210 (212 oud) 

De Unie-staten en hunne samenstellen
de delen stellen de uitoefening der staat
kundige rechten met inachtneming van de 
daarvoor geldende algemene en bijzondere 
regelen open voor een ieder, die het 
staatsburgerschap van een dezer Staten 
of een der samenstellende delen bezit* 

Art.211 (21i oud) 

De üniestaten zullen financieel, eco
nomisch en cultureel en t.a.v. het buiten
lands beleid en de defensie samenwerken 
in de mate en door middel van organen als 
bij het statuut te bepalen. 

Art.212 (nieuw artikel) 

Zodra het "Verenigd Koninkrijk11 be
doeld in artikel 207 is tot stand gekomen* 
treedt dit ten aanzien van de artikelen 
208 (210 oud) tot en met 210 (212 oud) in 
de plaats van "Nederland"$ 

Art.213 (214 oud) 

Ier voorbereiding of tot stand bren
ging van de nieuwe staatsorde kunnen bij 
statuut of bij de wet overeenkomsti* 
-net de bepalingen van de artikelen 207 
t/m 212 regelingen worden getroffen, 
welke afwijken van bepalingen in voorgaan
de hoefdstukken of waarbij bepalingen van 
die hoofdstukken buiten werking worden ge
steld. 

Art.214 (21i oud) 

1. De bepalingen vervat in de artike
len 207 t/m 211 kunnen worden gewijzigd 
of ingetrokken bij een wet, 

2. De Kamers der Staten-Generaal 
kunnen het ontwerp ener zodanige wet niet 
dan met twee derde der uitgebrachte stem-
:aen aannemen. 
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14 Januari 1948 

T O E L I G H T I N G 

: De Subcommissie heeft gemeend naast het 
Regerings-ontwerp, hetwelk een overwegend 
negatief stempel draagt, een ontwerp te moe
ten samenstellen van een meer positief ka
rakter. 
De Commissie voornoemd heeft gestreefd ener
zijds naar het zoveel als mogelijk was intact 
laten van de Grondwet, anderzijds naar het 
geven van een program, dat althans aan ge
rechte verwachtingen in de Oost en vooral 
ook in de West zou tegemoet komen en daar
nevens naar het leggen van een grondwette
lijke basis voor de staatkundige wijzigingen 
(staten-vorming), welke reeds bezig zijn 
zich in de Oost te voltrekken* Het kwam de 
Commissie voor dat de in Londen genomen Be-
sluitswet, staatsblad D 65, daarvoor gsen 
voldoende grondslag vormt, althans een gro
te inelegantie t.a.v. de Grondwet in zich 
bergt, 
I>e Commissie heeft voorts gemeend deze wij
ziging in de Grondwet om haar uitermate be
langrijke strekking m.b.t. de structuur van 
het Koninkrijk niet als behelzend louter 
overgangsrecht?te mogen doen schuilgaan in 
additionele artikelen, maar daarvoor een 
nieuw t#s Hoofdstuk aan de Grondwet te moe
ten toevoegen, in aansluiting derhalve aan 
artikel 206 dezer wet. 
Bij de fonanlering van dit provisioneel 
program is de Commissie uitgegaan van enige 
apriori!s8 zij heeft zich - met open oog 
voor het feitelijk gebeuren - in overeen
stemming met de uitlatingen van de Regering, 
en overeenkomstig het accoord van Linggadja-
ti op het standpunt gesteld van een twee
ledig Koninkrijk met voorafgaande staten-
vorming in iJederlandsch-Indië (Indonesië), 
waarbij het ene lid onverbrekelijk aan het 
andere in Unie zou zijn verbonden en wel 
onder de Kroon der Nederlanden, erfelijk 
verzekerd aan het Huis van Oranje-Nassan. 
Voorts heeft de Commissie gemeend uitwer
king te moeten geven aan de suggestie in 
het accoord betreffende een nadere regeling 
tussen het half deel van dit Koninkrijk &rutóû  
Nederland, Suriname en Cura9ao (Nederlandse 
Antillen). Het kwam de Commissie na ampele 
overweging voor dat een Verenigd Koninkrijk 
eveneens onder de Kroon der Nederlanden de 
vorm was, welke het meest zou stroken met 
de verlangens hier en ginds naar boven ge
komen met betrekking tot een nieuwe verhou
ding tussen Suriname en Cura^ao (Nederland
se Antillen) en het Moederland en de plaats 
door de West in het herbouwde Koninkrijk in. 
te nemen. 
Anderzijds heeft de Commissie willen doen 

oit 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1947 Commissie-Beel II, verslag, subcommissie tech, 1948-01-14

NL-HaNA, BiZa/Kabinetsarchief, 2.04.26.02, inv.nr. 899



2. 

uitkomen dat de vorming van een federatieve 
staat in Indonesië als bedoeld in artikel 
208 van haar ontwerp en het aangaan van een 
I&iie-pact als vorenomschreven onafhankelijk 
van de tot standkoming van een nadere band 
tussen Nederland, Suriname en Cura9ao (Ne
derlandse Antillen) tot afsluiting zou kun
nen komen, terwijl ook omgekeerd het tot 
sta$d brengen van een Verenigd Koninkrijk 
in voege als boven onafhankelijk van het 
staatkundig gebeuren in Indonesië zijn be
slag zou kunnen krijgen. 
Als grondslag voor haar ideologisch pro
gramma heeft de Commissie zich verder voor 
ogen gesteld het bepaalde in artikel 73 van 
het Handvest van San Francisco m.b.t. de 
fundamentele menselijke vrijheden; vandaar 
het opnemen van bepalingen als in artikel 
209. 
Wat aangaat de grondwettelijke eis van een 
gequalificeerde meerderheid voor alle wet
ten, welke materieel een wijziging vanjie 
Grondwet inhouden, de Commissie heeft/vol
ledig rekening willen houden. Aan de andere 
kant heeft zij de noodzaak ingezien om een 
weg te zoeken, waarlangs zonder aan het 
grondwettelijk beginsel te kort te doen, 
latere wijzigingen, welke als sequeel kun
nen worden beschouwd van de onderhavige 
wijzigingswet, aan een hernieuwde uitspraak 
van het kiezersvolk zouden worden onttrok
ken, opdat niet een reeks Grondwetsherzie
ningen de stabiliteit van het politieke 
leven zou gaan bedreigen. Mede om dezelfde 
reden hebben de ontwerpers gemeend een even
tuele afwijking van dit door een buitenge
wone uitspraak van de kiezers gelegaliseer
de program dezer wijzigingswet min of meer 
als een nieuwe Grondwetswijziging te moeten 
beschouwen. Zij achten het daarom een eis 
van juist beleid om een wet houdende derge
lijke afwijking aan ^en gequalificeerde 
meerderheid te binden ̂niet minder zwaar dan 
die gesteld in hoofdstuk 3ÖH der Grondwet 
fran wijzigingen). 
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Toelichting op de artikelen. 

Aangezien het de Commissie voorkomt 
dat het niet op de weg van de samensteller* 
dezer toelichting ligt de vele problemen, 
welke de bepalingen en formuleringen dezer 
artikelen oproepen, in het licht te stellen 
(b.v. de vraag hoedanige Koning in de ar
tikelen 207 en 208 de bekrachtiging tel
kens volvoert, wat onder Nederland te ver
staan in de artikelen 207 en 208 in ver
band niet artikel 212, wat onder "Uniestaten" 
zou kunnen worden verstaan* e.a.) meent zij 
tot een zeer sobere toelichting op de ar
tikelen zich te kunnen beperken, daar de 
tekst van uit wets-^technisch oogpunt vol
doende voor zich zelf spreekt. 

ad artikel 207 f lid 2 
gj)g clausule "in gemeen overleg" duidt 

op de Conferentie tuesen de delen van het 
Koninkrijk o.s.:Nederland, Suriname en Cu-
ra^ao (Nederlandse Antillen), waarvan het 
tijdstip reeds door de RegeirLng is vastge
steld en de afgevaardigden zijn benoemd. 
De Commissie is van mening dat de Hegering 
aan de besluiten dezer Conferentie morele 
bindende kracht niet vermag te ontzeggen. 

ad artikel 208, lid 1 
De Commissie heeft gezxeenü. de naamge

ving van de hier bedoelde federatieve staat 
te moeten overlaten aan een Conferentie van 
afgevaardigden der toekomstige Unie-leden, 
waarop de in het tweede lid gebezigde woor
den "in gemeen overleg" betrekking hebben. 

lid 4 
Het ligt naar het oordeel der Commis

sie in de rede,dat die delen van Nederlands-
Tndië (Indonesië), welke geheel buiten de 
staten-vorming daar vallen, onder de be
palingen der tegenwoordige Grondwet deel 
blijven uitmaken van het Koninkrijk der Ne
derlanden - na de tot standkoming van de 
in lid 1 bedoelde federatieve staat en de 
vorming van het Verenigd Koninkrijk als 
vermeld in artikel 207 omvattend het Eijk 
in Europa (Nederland/ benevens dat gebied 
in Nederlands-lndiS (Indonesië), hetwelk 
de koloniale statu'a (voorlopig) heeft be
houden - totdat de wetgever zijn opdracht 
aan de verhouding van dergelijke gebieden 
tot het Moederland opnieuw vorm te geven, 
zal hebben vervuld. 

ad artikel 210 
De uitoefening over en weer van de 

staatsburgerlijke rechten in de betrokken 
staten onderling, concretiseert voor ieder 
grijpbaar de principiële gelijkheid van de 
inwoners der zelfstandige staten van het 
gebied der Koninkrijks-ünie, waarin het 
Koninkrijk der Neaerlanden vermoedelijk zal 
worden omgezet. 

"Met 
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"Met inachtneming van de daarvoor geldende 
algexaeene en bijzondere regelen"; het ver
melden in dit artikel van de bijzondere 
naast de algemene regelen vindt sijn oor
zaak in liet feit dat het niveau der bevol
kingen van de onderscheidene zich tot auto
nome staten vormende landen te verschillend 
is - men denke in dit verband aan het kies
recht voor de vrouw en aan dat der minder
heden - &m dat m#b.t» dese materie met een 
uniforme regeling in de practijk sou kunnen 
worden volstaan» Be noodzaak zal zich hier 
en daar voordoen om van de algemeen ten deze 
gestelde normen af te wijken en (voorlopig) 
de uitoefening dezer rechten binnen nsuwere 
grenzen te houden. 
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