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DS SYSTEMATIEK 

Kort verslag van de eerste vergadering van de _Cogmisgie 
voor de gystematieky g e houden" op Maandagavond^ 7 TTéi 1931 
in het Ministerie van ITlgemeneJ Zaken, " 

A a n w e z i g sMr,J.R.H.van Schaik,Voorzitter, Minister 
J.H.van Maarseveen, Prof.Mr,Dr.G.van den 
Bergh,Prof.Mr.J*P.Hooykaas,Prof.Dr.ïï.J.A. 
Kernkamp,Prof.Mr.W.C.L.van der Grinten, 
Mr.J.M.Kan en Jhr.Mr.A.J.M.van Nispen tot 
Panne rden.' 

AfwezigeJhr.Mr.M.van der Goes van fraters, 
Mr.PiJ.Oud',Prof .Mr.C.P.M.Romme en Dr.A. 
A.L.Rutgers, 

^e Voorzitter stelde de nota van het Secretariaat 
van 19 April 3.1." óver de systematiek der Grondwet aan de 
orde. Prof.Hoovjcaajs deelde .een verdergaand eigen voorstel 
ter vergadering rond, tegen welks opzet de Commissie echter 
overwegende bezwaren had. Besloten werd aan de hand van de 
nota van het Secretariaat de gedachtenwisseling te vervol
gen. 

De vergadering kwam tot het volgende resultaats 
Eerste Hoofdstuk ;:Van het Rijk en zijn Inwoners;: 

de drie artikelen over het Koninkrijk 
niet artikel 3) 
niet artikel 4 eerste lid) 
artikel 4a en artikel 4"b 
artikel 5 
artikel 6 
(artikel 8, indien het niet wordt geschrapt) 

Tweede Hoofdstuk"Van de Koning:' 

1e afd.Van de Kroon 
2e afd.Van de inhuldiging 
3e afd.Van het Huis des Konings 
4e afd.Van de ererechten des Konings (artt.66-69) 
5e afd.Van het regentschap 
6e afd.Van de voogdij 
7e afd.Van de macht des Konings (artt.55 en 56) 

Derde Hoofdstuk ;'Van de Ministers en de Staatssecretarissen" 

Vierde Hoofdstuk ;!Van de Raad van State" (artt.76-78) 

Vijfde Hoofdstuk ;,Van de 3taten~Generaal:; 

de eerste vier afdelingen van het bestaande hoofd
stuk over de Staten-Generaal en artikel 75 

Zesde Hoofdstuk ;'Van de Wetgeving:' 

de artt.57? 73 en 74 plus de vijfde afdeling van 
het huidige hoofdstuk over de Staten-Generaal. 
Verder eventueel een of meer bepalingen inzake 
delegatie en dispensatie. 

Zevende IIoo.fd_stuk i!Van de Buitenlandse Betrekkingen:I 

Achtste Hop|f dstuk
 ;!Van de Justitie :: 

1e afdeling Van de rechtswaarborgen 
artikel 4 eerste lid 
de artikelen 7 en 9 de eerste afdeling van 

het bestaande Vlle hoofdstuk min de artt.156,160-163 
2e afdeling Van de rechtspraak 

artt.70 en 72 
artt.1565 160-163 en de tweede afdeling 
van het huidige Vlle hoofdstuk o_ 
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Negende Hoofdstuk "Van de Provinciën" 

art.3,voor zover op de provinciën van toepassing , 
plus het plenair gewijzigde en goedgekeurde ontwerp 
'van Subcommissie V 

Tiende Hoofdstuk "Van de Gemeenten" 

art.3,voor zover op de gemeenten van toepassing,plus 
het plenair gewijzigde en goedgekeurde ontwerp van 
Sub c o mmi s s i e V 

Elfde Hoofdstuk "Van openbare lichamen voor beroep en bedrijf" 

Twaalfde Hoofdstuk"Van andere lichamen met verordenende 
bevoegdheïcl" 

PertiendeHoofdstuk "Van de Waterschappen en de Waterstaat" 

Veertiende Hoofdstuk "Van de Godsdienst" 

Vijftiende Hoofdstuk "Van het Onderwijs" 

Zestiende Hoofdstuk "Van het Maatschappelijk Welzijn" 

Zeventiende Hoofdstuk "Van de Defensie" (waarin opgenomen 
art.61J;gesplitst in twee afdelingen 

Achttiende Hoofdstuk "Van de Financiën"(waarin opgenomen 
art o 65 en de zesde afdeling van het 
hoofdstuk van de Staten-Generaal 

Negentiende Hoofdstuk "Van Buitengewone Omstandigheden"(195/196 

Twintigste Hoofdstuk "Van Veranderingen" (waarin opgenomen 
art.309 de laatste twee leden van art. 
92 en de twee laatste leden van arti
kel IV der additionele bepalingen 

Een en twintigste Hoofdstuk "Van de overgang naar de Nieuwe 
Rechtsorde". 

De additionele bepalingen. 

Bij de discussie kwamen o.m. de volgende gedach
ten naar voren. De Voorzitter bevestigde zijn instemming 
met het besluit van ' Subc ommi s si e IV .om de grondrechten 
niet bijeen te zetten. Pro f.^grnkam^ viel de Voorzitter 
hierin bij door op te merken, dat het bijeenplaatsen van 
de grondrechten een ontwikkeling in de richting van een 
preambule zou zijn5 zijn grootste bezwaar was, dat de 
hoofdstukken van de godsdienst en het onderwijs, die het 
nodige relief behoeven, in een enumeratie der grondrechten 
zouden opgaan. Het karakter van die hoofdstukken verschilt 
echter van die der individuele grondrechten. 

Subcommissie I had voorgesteld het hoofdstuk "Van 
de Koning" te laten volgen door het hoofdstuk "Van de He-
gering" .Tegen de laatste benaming was door het Secretariaat 
aangevoerd, dat de Koning ook deel uitmaakt van de Regering. 
Minister Van Maarseveen merkte wel op, dat de Koning ook 
deel neemt aan de" wetgeving en dit z.i. geen bezwaar zou 
zijn om naast het hoofdstuk "Van de Regering" een hoofdstuk 
"Van de Koning" op te nemen, maar dat het toch minder ge
lukkig zou wezen het hoofdstuk "Van de Regering" te doen 
aanvangen met de artikelen 55 en 56, waarin juist met zo
veel woorden de Koning naar voren wordt geschoven.Besloten 
werd daarom een afdeling "Van de macht des Konings", waarin 
de artikelen 55 en 56 -een plaats dienen te krijgen, te 
handhaven. Overwogen werd in deze afdeling ook de zogenaam
de "Ererechten des Konings" op te nemen, maar hiertegen werd 
aangevoerd, dat aldus deze afdeling weinig evenwichtig zou 
zijn. Besloten werd een afdeling "Van de ererechten des 
Konings" op te nemen* 
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Het denkbeeld om de Rekenkamer uit het hoofdstuk 
van de Financiën los te maken en naar voren te brengen 
vond ter vergadering geen steun» 

Uitvoerig werd van gedachten^ewisseld over de 
benamingen van de twee afdelingen van het hoofdstuk ;iVan 
de Justitie". Besloten werd enige grondrechten uit het 
eerste hoofdstuk naar de eerste afdeling over te brengen. 
De vergadering overwoog, dat artikel 8 waarschijnlijk het 
best kan worden geschrapt of anders in het eerste hoofd
stuk geplaatst kan blijven. Ook artikel 5 moet in het eer
ste hoofdstuk blijven staan. Het eerste lid van artikel 4 
en de artikelen 7 en 9 zou men echter met de grondrechten 
van de eerste afdeling van het hoofdstuk !'Van de Justitie" 
onder de gemeenschappelijke naam !,Van de rechtswaarborg 
genu willen brengen. Hierbij werd nog overwogen van deze 
afdeling een afzonderlijk hoofdstuk te maken. 

Om de overgang van de hoofdstukken inzake de 
lagere gemeenschappen naar de hoofdstukken betreffende 
bepaalde onderwerpen van staatszorg te markeren, werd be
sloten het hoofdstuk "Van de Waterschappen en de Water
staat" als XlIIe hoofdstuk te plaatsen. 

Het hoofdstuk "Van de Buitenlandse Betrekkingen" 
werd geplaatst tussen het hoofdstuk "Van de Wetgeving" 
en dat "Van de Justitie" omdat door middel van interna
tionale overeenkomsten ook recht wordt geschapen. 

Besloten werd de hoofdstukken "Van de Provinciën 
en "Van de Gemeenten" te doen aanvangen met hetgeen thans 
artikel 3 bevat. 

Door Prof.Van den Bergh werd gewezen op de merk
waardige plaatsing van de artikelen 19 5 en 196 in het 
hoofdstuk "Van de Defensie",De vergadering kon er zich 
mede verenigen de in beginsel door de plenaire Commissie 
gecombineerde bepaling over te brengen naar een afzonder
lijk hoofdstuk, geplaatst aan het einde van de Grondwet 
vóór het hoofdstuk "Van de Veranderingen", genaamd "Van 
Buitengewone Omstandigheden". 

-^ro^»2£2Z^2Jl. stelde de vraag of de splitsing 
in twee afdelingen van het hoofdstuk "Van de Defensie" 
na het voorafgaande besluit is te handhaven. De vergade
ring beantwoordde deze vraag bevestigend, meer in het 
bijzonder om het relief,dat ten behoeve van de Overzeese 
GebiedscëLen het afzonderlijk plaatsen van de artikelen 
voor Nederland behoeft. 

Prof . Hooykaas'stelde nog voor de additonele 
bepalingen bij de desbetreffende artikelen op te nemen. 
De vergadering voelde weinig voor deze wijziging van 
systeem.. 

De Voorzitter sloot hierna de vergadering. 

15 April 1951 
vN/2 
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