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Aanwezig? Mr.J.R.H.van Schaik, Voorzitter en de leden; 
Mr.J.H.van Maarsevean, 
Prof.Mr.J.P.Hooykaas, 
Dr.W.JoA.Kernkamp, . 
Mr.P.J.Oud, 
ProfcMr.CoP.M.Romme, 
Prof .Mr. W8 Cc L, van der Grinten en 
Jhr.Mr.AoJoM.van Nispen tot Pannerden. 

Afwezigs Prof .Mr. Dr. G. van den Bergh, Jhr.Mr.M.van der 
Goes van Naters, Dr,A.A.L.Rutgers en Mr.J.M.Kan. 

Het verslag van de eerste vergadering (7 Mei 1951 
wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

fLrolgorde van Op voorstel van Prof. Romme wordt "besloten de 

5e hoofdstuk- Hoofdstukken over de lagere gemeenschappen te plar.tsen tus-
ken sen het hoofdstuk "Van de Financiën" en het hoofdstuk 

"Van "buitengewone omstandigheden". Op deze wijze wordt voor
komen, dat de hoofdstukken, welke de Staat in zijn geheel 
aangaan, worden onderbroken door die inzake de lagere ge
meenschappene De overgang zal worden gemarkeerd door het 
hoofdstuk "Van de Waterstaat en de Waterschappen." 

Tweede Hoofdstuk Overwogen wordt in het tweede hoofdstuk de af
deling "Van de macht des Konings" vóór de afdeling "Van 
het Huis des Konings" te plaatsen - de afdeling "Van het 
regentschap" na de afdeling "Van de voogdij" te zetten -
van de afdeling "Van de macht des Konings" een afzonderlijk 
hoofdstuk te maken en dit op te nemen na het hoofdstuk 
"Van de Raad van State", maar deze suggesties vinden ter 
vergadering geen steun. 

Wel wordt besloten, de afdeling "Van de ererech-
ten des Konings" te doen vervallen en de artikelen 66-69 te 

fe laten staan in de afdeling "Van de macht des Konings", 
^ In deze afdeling ("Van de macht des Konings") 

zullen ook de artikelen 70 (Gratierecht), 57 (de bevoegd
heid A.M.v.B.'s vast te stellen) en artikel 74-, lid 1, 
voor zover de afkondiging van A.M.v.Be

!s betreffende, 
gehandhaafd worden. 

Van de Wetgeving Besloten wordt het hoofdstuk "Van de Wetgeving" 
alleen 'betrekking te doen hebben op de wetgeving in for
mele zin, waartoe gerekend wordt, hetgeen omtrent de wets
procedure in de Grondwet wordt bepaald. Mr. Oud betoogt, 
dat het afkondigingsformulier der wetten eigenlijk thuis 
hoort bij de bepalingen betreffende de uitvoerende macht, 
omdat de afkondiging een daad van uitvoering is. De verga
dering blijkt geporteerd voor opneming van het formulier 
in het hoofdstuk "Van de wetgeving". 

Met betrekking tot artikel 74 wordt nog opge
merkt, dat wenselijk is, dat het afkondigingsformulier voor 
de A.M,v.B. bij de wet wordt vastgesteld, waardoor het 
onderscheid tussen gewone K.B.'s en A„M.v.B.fs zichtbaar 
wordt. De vergadering blijkt van gevoelen, d"t artikel 74, 
lid 1, door de wijze van afkondiging aan de wet toe te 
vertrouwen een voldoende suggestie in die richting bevat. 

Na enige discussie wordt "besloten artikel 73 
te schrappen, omdat in de artikelen 113 en 124 hetzelfde 
wordt bepaald* 

Artikel 74 zal na artikel 124 dienen te worden 
geplaatst. . -2-
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