
STAATSCOMMISSIE ' 
HERZIENING G303SDWBT 

No tulen van de plenaire vergadering, 
gehouden op Vrijdagmiddag 29 December 1950 te 14*00 uur* 

Ministerie v.Economische Zaken. 

A a n w e z i g 0° Allen, met uitzondering vans 
Mr.J.H.van Maarseveen, 
Prof. Mr, Dr. J. P. A. Franc oi s , 
Prof.Mr.C.P.M.Romme en 
Mr.P.J.Witteman. 

Na de opening der vergadering stelt de Voorzitter 
aan de orde de brief van 14 December 19 50 nr. 24876 7" 

Prof.Van den Bergh verklaart zeer ernstige be
zwaren te hebberf,"" tegen het in deze brief vervatte tijd
schema voor de werkzaamheden der Staatscommissie. Spreker 
is van oordeel, dat de behandeling der voorstellen van 
de Subcommissies in de plenaire vergaderingen even veel 
tijd zal vragen, als voor de behandeling der onderwerpen 
door de Subcommissies nodig was. Er is hier immers geen 
sprake van technische onderwerpen, in de Subcommissies 
door speciale technische deskundigen besprokene alle 
onderwerpen zijn van principiële een juridische beteke
nis. 

Bovendien zullen in de plenaire vergaderingen stel
lig nog nova ter sprake worden gebracht. 

Het is ongetwijfeld van groot belang, dat zoveel 
mogelijk gereed komt voor de a.s.verkiezingen in 1952. 
Deze spoed mag echter niet tot overhaasting leiden. 
Spreker stelt voor een aantal punten, waarvan de urgentie 
sterk spreekt, uit het geheel te lichten en bij voor
rang af te doen. 

Mr.Oud. sluit zich hierbij aan.In het ontworpen 
schema is volgens hem eveneens te weinig tijd uitgetrok
ken voor de behandeling van de gehele herziening in 
eerste lezing door de Staten-Generaal. Als voorbeelden 
van urgente onderwerpen noemt spreker de vraag of uit
breiding van het aantal kamerleden noodzakelijk is en 
de procedure voor wijzing van de Grondwet. 

De heer Tilanus zou op dit ogenblik geen beslis
sing willen nemen over de vraag of het schema al dan 
niet kan worden gevolgd, maar willen afwachten hoe de 
ervaring met de plenaire vergaderingen zal zijn. De ver
schillende Subcommissies zijn al zeer ver met haar werk 
gevorderd, aldus spreker. Ook de Voorzitter dringt er 
op aan, het schema zo veel mogelijk te volgen. Spreker 
is er van overtuigd, dat met geregeld en frequent ver
gaderen veel kan worden bereikt. Het ligt uiteraard 
niet in de bedoeling vast te houden aan de gestelde 
termijn ten koste van de kwaliteit der voorstellen. 
Spreker zegt toe, aan de Subcommissies een opgave te 
zullen vragen van de punten, die het meest urgent zijn. 

De heren Van den Bergh en Oud leggen zich hierbij 
neer. 

Mr.Van_der Goes van Naters zou graag inzicht 
willen heb^enTTn de stand der werkzaamheden van de Sub
commissies en verzoekt OE een artikelsgewijs overzicht 
van de voorstellen, die reeds tot stand kwamen. 

De Voorzitter zegt toezending daarvan toe. 

Hierna wordt overgegaan tot bespreking van het 
door Subcommissie V ingediende rapport inzake het hoofd
stuk over de gemeenten. 
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Mr.Oud stelt vooraf een principiële vraag, die, 
doordat spreker eerst enige tijd na het begin aan de dis
cussies van Subcommissie V heeft kunnen deelnemen,.in deze 
Subcommissie niet vóór de behandeling van de onderwerpen 
zelf ter sprake kon worden gebracht. 

De vraag luidts Wat moet in de Grondwet worden 
opgenomen ? 

Spreker is van oordeel, dat, speciaal met betrekking 
tot de provinciën en de gemeenten, veel te veel in de Grond-
.wet is geregeld. Hij zou de Grondwet willen beperken tot 
die beginselen, die van zo groot belang zijn, dat de rege
ling daarvan niet aan de gewone wetgever kan worden over
gelaten, maar slechts met een meerderheid van twee derden 
en na twee lezingen tot stand mag komen en mag worden ge
wijzigd. Zelfs de principiële kwestie van de autonomie 
en het zelfbestuur zou spreker niet in de Grondwet willen 
regelen. 

We leven in tijden, waarin veel nieuwe denkbeelden 
tot ontwikkeling komen| denk b.v. aan de samenwerkingswet. 
Spreker zou deze ontwikkeling niet willen belemmeren 
door grondwettelijke barrières. 

Prof»Krajaenburg acht het door Mr.Oud ter sprake ge
brachte punt ""van veel belang. Spreker herinnert aan de 
Franse constituties, waarin geen enkele bepaling over de 
provinciën en de gemeenten was opgenomen. Tot nu toe heeft 
men zich hier te lande echter op het standpunt gesteld, 
dat gemeenten en provinciën van zo groot belang zijn voor 
het staatsrechtelijke bestel, dat regeling van de hoofd
zaken met betrekking daartoe in de Grondwet moet geschie
den. 

Subcommissie V heeft zich de onderhavige vraag wel 
gesteld met betrekking tot de verschillende onderdelene 
Spreker is persoonlijk geneigd groot vertrouwen in de wet
gever te stellen en vrij veel aan regeling bij de wet 
over te laten. 

ide verkozen raad aan het hoofd der gemeente, ingrijpen in de autonomie 
slechts zover de Grondwet dit uitdrukkelijk toelaat. 

De Grondwet is er niet om de hoofdlijnen te schetsen, maar 
om waarborgen te geven. Wil men dit niet - en de subcommissie gaat al 
ver om ze los te laten in haar artikelen 146, lid 5 en 149 a - dan zou 
V)or het standpunt Oua alles ze zeggen zijn. 

De door et e Suöcommissie ingediende voorstellen gaan 
volgens spreker reeds te veel in de richting van het ^over
laten aan de wetgever". 

het verschil in sanctie op verwaarlozing van de 
autonome- en van de zelfbestuurstaak heeft men uit de 
Grondwet laten vervallen; 

het grondwettelijk goedkeuringsrecht van Gedeputeer
de Staten is beperkt tot de begrotingen van inkomsten en 
uitgaven. 

Het is sprekers mening, dat de Grondwet niet slechts 
tot enkele hoofdlijnen beperkt moet worden. 

De heer 'T il anus ziet in het voorstel van de heer Oud 
niet een herziening van de Grondwet, maar het maken van 
een nieuv/e Grondwet. Spreker herinnert er aan, dat de 
opdracht aan de Staatscommissie uitdrukkelijk luidt,de 
bestaande Grondwet te herzien. 

-̂ e Voorzitter stelt tegenover elkaar de behoefte 
van een herziening na een revolutie en een herziening om 
cl e evolutie van de praktijk in de Grondwet neer te leggen. 
In het eerste geval zou de door Mr. Oud aangegeven methode 
wellicht preferabel zijn, in het laatste geval niet. 
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Mr#Oud stelt vooraf een principiële vraag, die, 
doordat spreker eerst enige tijd na het "begin aan de dis
cussies van Subcommissie V heeft kunnen deelnemen,.in deze 
Subcommissie niet vóór de behandeling van de onderwerpen 
zelf ter sprake kon worden gebracht. 

De vraag luidts Wat moet in de Grondwet worden 
opgenomen ? 

Spreker is van oordeel, dat, speciaal met betrekking 
tot de provinciën en de gemeenten, veel te veel in de Grond-
.wet is geregeld. Hij zou de Grondwet willen beperken tot 
die beginselen, die van zo groot belang zijn, dat de rege
ling daarvan niet aan de gewone wetgever kan worden over
gelaten, maar slechts met een meerderheid van twee derden 
en na twee lezingen tot stand mag komen en mag worden ge
wijzigd. Zelfs de principiële kwestie van de autonomie 
en het zelfbestuur zou spreker niet in de Grondwet willen 
regelen. 

We leven in tijden, waarin veel nieuwe denkbeelden 
tot ontwikkeling komen; denk b.v. aan de samenwerkingswet. 
Spreker zou deze ontwikkeling niet willen belemmeren 
door grondwettelijke barrières. 

prof»Kranenburg acht het door Mr.Oud ter sprake ge
brachte punt vim 'veel belang„ Spreker herinnert aan de 
Franse constituties, waarin geen enkele bepaling over de 
provinciën en de gemeenten was opgenomen. Tot nu toe heeft 
men zich hier te lande echter op het standpunt gesteld, 
dat gemeenten en provinciën van zo groot belang zijn voor 
het staatsrechtelijke bestel, dat regeling van de hoofd
zaken met betrekking daartoe in de Grondwet moet geschie
den. 

Subcommissie V heeft zich de onderhavige vraag wel 
gesteld met betrekking tot de verschillende onderdelen. 
Spreker is persoonlijk geneigd groot vertrouwen in de wet
gever te stellen en vrij veel aan regeling bij de wet 
over te laten. 

Prof.Logemann verdedigt het stelsel van de bestaan
de Gr on dwe t. hi """l 8 4-Ö* zijn de bepalingen inzake provinciën 
en gemeenten in de Grondwet opgenomen juist om de wetgever 
de handen te binden;/.Men heeft daarbij—een bepaald systeem 
•gevolgd s—eerst is de gomoontoraad genoemd en de volgende 
-bepalingen waren nodig om de autonomie in do Cr-ondv/ct te 
-verankeren.— 

De door de Subcommissie ingediende voorstellen gaan 
volgens spreker reeds te veel in de richting van het "over
laten aan de wetgever". 

het verschil in sanctie op verwaarlozing van de 
autonome- en van de zelfbestuurstaak heeft men uit de 
Grondwet laten vervallen,8 

het grondwettelijk goedkeuringsrecht van Gedeputeer
de Staten is beperkt tot de begrotingen van inkomsten en 
uitgaven. 

Het is sprekers mening, dat de Grondwet niet slechts 
tot enkele hoofdlijnen beperkt moet worden. 

De heer Tilanus ziet in het voorstel van de heer Oud 
niet een herziening van de Grondwet, maar het maken van 
een nieuwe Grondwet. Spreker herinnert er aan, dat de 
opdracht aan de Staatscommissie uitdrukkelijk luidt,de 
bestaande Grondwet te herzien. 

-̂ e ̂ oppzitter stelt tegenover elkaar de behoefte 
van een herziening na een revolutie en een herziening om 
de evolutie van de praktijk in de, Grondwet neer te leggen. 
In het eerste geval zou de door Mr.Oud aangegeven methode 
wellicht preferabel zijn, in het laatste geval niet. 
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Mr.Oud wijst op de herziening van 1848, die de 
Grondwet van 1815 ook een heel ander aanzien gaf. Bo
vendien moet toch ook ten aanzien van de commissie vo^r 
de Systematiek, die thans zal worden ingesteld,verwacht 
worden, dat zij volkomen vrijheid heeft om veranderin
gen aan te brengen. 

Prof,Van den Bergh acht het denkbeeld van Mr„Oud 
gevaarlijk. Het zou betekenen, dat de wetgever b.v. het 
kiesrecht voor de gemeenteraad zou kunnen veranderen. 

De door Prof.Kranenburg getrokken vergelijking 
met de Pranse constituties gaat niet op.,, aldus spreker, 
omdat Frankrijk alleen lois constitutionnelles kende, 
die slechts enkele punten regelden, 

vSpreker zou de wetgever minder vrij willen laten. 
Eventueel zou hij accoord kunnen gaan met een stelsel, 
als in enkele staten van de U.S.A,bekend, waar bepaal
de gemeenten geheel vrij worden gelaten in de regeling 
van haar autonomie, binnen bepaalde door de Grondwet 
getrokken grenzen. De betreffende besluiten zouden aan 
koninklijke goedkeuring kunnen v/orden onderworpen. 

Mr.Van der Goes van^Naters kan zich met het 
voortwerken op "basis van de bestaande Grondwet, voor wat 
betreft de gehele aan de Staatscommissie opgedragen 
taak, niet verenigen. Speciaal met betrekking tot de 
systematiek acht hij grote vrijheid voor de Commissie 
gewenst. 

De gedachtengang van Mr.Oud zou leiden tot een 
hoofdstuk over de provinciën en over de gemeenten, over
eenkomend met dat betreffende de openbare lichamen van 
beroep en bedrijf, aldus Prof.Bejal, 7ordt wel de gemeen
teraad genoemd, dan zullen toch, om het beeld volkomen 
te maken, ook de andere organen, de burgemeester en het 
college van burgemeester en wethouders, in de Grondwet 
moeten worden opgenomen. Er blijft dan niet veel over, 
dat geschrapt zou kunnen worden. 

Op voorstel van P ro f.Kr me nburg wordt besloten, 
althans ten aanzien van de provinciën" en de gemeenten, 
de door Mr.Oud opgeworpen vraag bij de behandeling van 
de verschillende onderwerpen aan de orde te stellen. 

De disaussie over het voorstel van Subcommissie V 
wordt geopend met een bespreking van het algemene deel 
der toelichting. 

De Vc\o.rzj.11er heeft bezwaar tegen het woord 
"verzet" in He"^eerste zin van de tweede volledige alinea 
op blz.2? 

"In dit stadium moge worden volstaan met er op te 
wijzen,dat de Subcommissie uitgaat van het begin
sel van de gedecentraliseerde eenheidsstaat en er 
de grootste waarde aan hecht,dat die belangen,die 
zich lenen voor behartiging in plaatselijk verband, 
aan de gemeente ter verzorging worden "overgelaten", 
tenzij het algemeen belang zich daartegen verzet". 

De strekking van deze zin komt niet overeen met 
die van het slot van de alinea 1 

"De beslissing daaromtrent zal afhankelijk moeten 
zijn de afweging van alle terzake in aanmerking 
komende factoren, waarbij grote betekenis toege
kend zal dienen te worden aan het belang van de le
venskracht en de zelfstandigheid van het gemeente
lijk leven. Men geve zicl>ér rekenschap van, dat het 
gemeentebestuur dichter bij de burgers staat dan 
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het bestuur van Rijk of provincie,hetgeen uit een 
oogpunt van goed bestuur in het algemeen niet te on
derschatten voordelen biedt, al zijn er uiteraard 
gevallen, waarin andere overwegingen er toe leiden 
de behartiging op te dragen aan "hoger gezag". 
De laatste redenering wijst in de richting van het 

doelmatigheidsstandpunt, zij het met voorkeur voor be
langenbehartiging voor de gemeenten. Hiermede kan spre
ker zich wel verenigen. 

Pro f,Kranenburg geeft.toe, dat het woord "verzet11 niet 
gelukkig "gekozen is. De bedoeling van de Subcommissie is 
geweest, uit te drukken, dat niet alleen moet worden na
gegaan, op welke wijze een bepa,ald belang technisch het 
beste kan worden behartigd, maar daarbij tevens te la
ten wegen de vraag, welke regeling, uitgaande van het 
principe van de gedecentraliseerde eenheidsstaat, juri
disch het meest gewenst is0 

Met deze motivering gaat de _Vo_oî zjijter accoord, Dan 
kan b.v. ook het financieel belangden de efficiency een 
rol van betekenis spelen bij de beantwoording van de 
vraag, of een bepaald belang al of niet voor ge~ 
centraliseerde behandeling in aanmerking komt. 

Het Secretariaat zal de redactie zodanig wijzigen, 
dat het bezwaar van de Voorzitter wordt weggenoment 

•̂ r• S2È2ÜË2S z o u wijziging gebracht willen zien in de 
eerste vollo'dïge alinea van blz, 2. Spreker acht het niet 
juist, de beantwoording van de vraag, of en in hoeverre 
er een tegenstelling bestaat tussen autonomie en zelf
bestuur aan de wetenschap over te laten. Het is denkbaar, 
dat de wetgever door een wetenschappelijke conclusie 
op dit punt in moeilijkheden zou kunnen worden gebracht. 
De derde zin van deze alinea ware aldus te lezens 

:iZij meent, dat het antwoord daarop achterwege kan 
worden gelaten." 
Een redactiewijziging van de voorlaatste zin 

van de tweede volledige alinea dezer 
pagina, voorgesteld door Dr.Schouten, wordt eveneens 
aangenomens 

"De beslissing daaromtrent zal afhankelijk moeten zijn 
van de afweging van alle terzake in aanmerking ko
mende factoren, waarbij grote betekenis toegekend 
zal dienen te worden aan het belang van de zelfstan
digheid van het gemeentelijk leven en de bevordering 
van de levenskracht daarvan." 
In de laatste zin zou spreker niet alleen willen 

vermelden, dat het gemeentebestuur dichter bij de bur
gers staat, maar ook da-u omgekeerd het zelfde het geval 
is. 

Prof.Donner is van oordeel., dat juist het feit, dat 
de burgers dichter bij net gemeentebestuur staan, dan 
bij het provinciale- of het rijksbestuur, kan leiden 
tot de conclusie, bepaalde belangen niet aan de behar
tiging door het gemeentebestuur over te laten. 

Op voorstel van de 2POTZ^i5JÈiL za-̂ - ̂ ö redactie in 
deze geest worden gewi.izigcTs 

"dat het gemeentebestuur en de burgers dichter bij 
elkaar staan»" 

Prof .Ilooykaas heeft bezwaar tegen de'uitwerking van 
het door de Subcommissie gevolgde "principes zoveel moge
lijk overeenstemming te brengen l'Q&e artikelen betref
fende de provinciën en de gemeenten. 
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Naar sprekers oordeel zijn daardoor in het gemeentelijk 
hoofdstuk verschillende bepalingen opgenomen, die niet 
speciaal grondwettelijk behooven te worden vastgelegd, 
b.v. het eedsförmulier en de bepaling van artikel 145c, 
betreffende het stemmen zonder last of ruggespraak. 

De Commissie besluit dit bezwaar bij de betreffen
de artikelen te behandelen. 

Op voorstel van Mr.Van der Grjmtj3n wordt overge
gaan tot bespreking van de artikelen. Aan de hand van 
de uitkomsten daarvan zal dan later het rapport wor
den bij- of omgewerkt tot toelichting op de bij de 
Regering in te dienen voorstellen. 

De Commissie gaat in principe accoord met de voor
gestelde indeling in hoofdstukken. 

Mr,Van der Grinten vraagt zich echter af, of de 
hoofdstukken, nu daaraan de benaming wordt gegeven "Van 
de provinciën11 en ::Van de gemeenten", in plaats van 
"Van de provinciale staten en gemeentebesturen", niet 
met een bepaling over de provinciën en gemeenten zelf 
moeten beginnen. 

Spreker herinnert aan het voorstel van Subcommis
sie IV, de bepaling van artikel 3 G-rondwet, voor zo
veel de provinciën en de gemeenten betreffende, te 
plaatsen bij de provinciale en gemeentelijke artikelen* 

Er wordt besloten, de beantwoording van deze vraag 
over te laten aan de Commissie voor de Syjtematiek0 

Bij de beschouwing van het geheel zal deze commis
sie moeten uitmaken, of het juist is, de benaming van 
de onderhavige hoofdstukken te wijzigen, aangezien, 
aldus ^rof.Hooykaas,dit verandering zou brengen in 
het bestaanere" systeem van de Grondwet, dat in hoofd
zaak gericht is op de behandeling der organen. 

Artikel 144. Het voorstel van de Subcommissie met betrekking 
tot dit artikel wordt ongewijzigd aanvaard. 

AX^A-"Q1 145 Prof.Logemann vraagt naar de betekenis van het 
woord -overigens:! bij de verwijzing naar artikel 83 
in het eerste lid van artikel 145. Is het de bedoeling-
met dit woord het Rijksingezetenschap als voorwaarde 
voor het kiesrecht voor de gemeenteraden uit te slui
ten ? 

Mr.^an constateert een zekere inconsequentie in 
het voorspel van de Subcommissie-: voor het actieve 
kiesrecht is volstaan met een verwijzing naar artikel 
83j voor het passieve kiesrecht is de regeling vrijwel 
geheel opgenomen. 

Mr. Van der Grinten deelt mede, dat Subcommissie IV 
zal voorstellen, uit artikel 6 te schrappen de eis 
van een wettelijke regeling van het ingezetenschap. 
Spreker vraagt of de redactie van artikel 145, lid 1, 
daarop nu moet worden afgeste-id. Subcommissie IV is 
nl. van oordeel, dat de bepaling, die uit artikel 6 
zal vervallen, zal moeten worden overgenomen in de 
bepalingen, waarin aan het ingezetenschap enig recht 
of enige plicht wordt verbonden. 

Prof.Van den Bergh acht een wijziging van het 
artikel daarvoor met nodig; door de wijziging van 
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artikel 6 zal de wetgever nog vrijer worden dan voor
heen om in speciale wetten een speciale inhoud aan 
het "begrip ingezetenschap te geven. 

Over dit punt zal een definitieve beslissing wor
den genoden, als* de wijzigingsvoorstellen voor het 
geheel bekaid zijn^ voor het overige zal de redactie 
nog eens door Subcommissie V worden bekeken. 

Prof»Logeaann zou graag • willen weten, wat bedoeld 
wordt met :Topenbare dronkenschapi:, genoemd in ten vier
de, sub bj van deze alinea. Is hier gedacht aan een 
f̂ eijb, waaruit openbare dronkenschap blijkt ? Spreker 
wijst op het materiële verschil tussen de door Sub
commissie V voorgestelde bepaling en de betreffende 
bepaling van artikel 83o 

Prof»Van den Bcrgh erkent het materiële verschil 
tussen beide redacties. 

Aan de Subcommissie zal worden verzocht, de redac
tie nog eens te bekijken, rekening houdend met deze 
opmerkingen en tevens te overwegen, of tegemoet ge
komen kan worden aan het bezwaar, door Mr.Van der Grin
ten geuit, tegen de vorm, waarin de bepaling is gego
ten. 

Leze alinea is door de Subcommissie aldus geredi
geerd om overeenstemming te bereiken met de overeen
komstige bepaling van artikel 130 laatste lid (bestaand) 
met betrekking tot de verkiezing van de leden der pro
vinciale staten. Op voorstel van Prof.Van den Bcrgh 
wordt besloten, aansluiting te zoeken met de bepaling 
van het tweede lid van artikel 84 en deze of als twee
de lid, bf als laatste zin van hot eerste lid van 
artikel 145 op te nemen. 

De heer ̂ ilanus pleit tegen het voorstel van 
Subcommissie V om in het laatste lid van artikel 145 
op te nemen de mogelijkheid, dat een burgemeester 
in bijzondere gevallen niet het voorzitterschap van 
de gemeenteraad behoeft te bekleden. De positie van 
een burgemeester, die niet is voorzitter van de raad, 
acht spreker onhoudbaar. 

Pro f.Van den Be rgh onderstreept deze bezwaren 
en wijst er op, dat ook Subcommissie V vooralsnog 
deze mogelijkheid zeker niet zou willen verwerkelij
ken. Spreker zou er niet toe willen overgaan op dit 
punt de G-rond wet "open te hakken11* 

Pro f. Ke rnkamp sluit zich bij de vorige sprekers 
aan. Als "5e taak voor een burgemeester in eer. grote 
gemeente te zwaar wordt, zal hij^ich eerder op het 
gebied van de representatieve plichten moeten laten 
vervangen, dat voor het voorzitterschap van de raad. 

Deze maatregel zal de taak van de burgemeester ook 
geenszins veel verlichten, aldus Mr«Oud, Als Voorzitter 
van het college van burgemeester en wethouders, zal 
hij .zich' toch van alles op de hoogte moeten stellen. 

Dr.Schouten wijst er op, dat de burgemeester in 
ieder geval door de Raad ter verantwoording moet kun
nen worden geroepen en de Voorzitter vreest voor het 
creëren van twee verschillende soorten burgemeester-
functies. 

Prof.ÏCranenburg antwoordt, dat de Subcommissie 
de vraag heeft gesteld, of ten aanzien van dit punt 
niet enige vrijheid aan de wetgever zou kunnen worden 
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gelaten. Na uitvoerige discussie werd hiertoe besloten. 
Het amendement Tilanus wordt door de plenaire com

missie aangenomen, zodat het laatste lid van artikel 
145 zal luiden? 

"De burgemeester is voorzitter van de Raad". 

Prof.Kooykaas stelt voor, dit artikel te schrappen 
en de analogie met de provinciale artikelen in deze geest 
te zoeken, dat ook het eedsformulier uit het provinciale 
hoofdstuk wordt geschrapte 

Mej.Revers acht het inconsequent, dat de eed van 
trouw wel is uitgeschreven, maar dat voor de zuivering^-
eed wordt verwezen naar artikel 90, 

Prof.Kranenburg deelt mede, dat het de Subcommissie 
gewenst voorkwam, dezelfde waarborgen in de Grondwet 
neer te leggen voor de leden van de gemeenteraad, als 
voor de leden van de Staten-Generaal. 

Mr,Oud merkt op, dat daarvoor toch geen aanleiding 
bestaat, omdat gelegenheid bestaat met betrekking tot de 
provinciën en de gemeenten nadere regelingen te treffen 
in de provinciale- en gemeentewet. 

Met veertien stemmen voor en zes tegen wordt be
sloten, het formulier voor de door de leden van de ge
meenteraad af te leggen eed niet in de G-rondwet op te 
nemen. 

• 

Art ik el 1 4 5 b. Naar de mening van Mr0Oud behoeft ook deze bepaling 
niet in de Grondwet voor te komen. 

^e3 •SXZ££Ë ac^1"t e e n grondwettelijke bepaling hier 
v/el op haar pTaats. De openbaarheid van vergaderingen 
van vertegenwoordigende lichamen is immers e Sn van de 
grondslagen van het democratisch bestel. 

Prof.Van den Eergh vestigt speciaal de aandacht op 
de verwijzing naar artikel 104 in c.eze bepaling. Wil 
men aan de daarin gestelde eis, dat een tiende deel van 
de leden het sluiten der deuren moet vragen, vasthouden 
ook voor de gemeenteraden ? Dit heeft tot gevolg, dat 
bij gemeenteraden van 7 leden het sluiten der deuren 
door één lid kan worden gevorderd. 

Mej.Rovers wijst op de regeling van deze aangele
genheid in de gemeentewet, waarin wordt bepaald, dat een 
minimum van drie leden en bij gemeenteraden met meer 
dan vijftien leden een vijfde van het ledental sluiting 
van de deuren kan vragen. Spreekster stelt voor, het 
Grondwetsartikel aldus te lezen: 

:De vergaderingen van de raad zijn openbaar, behou
dens regelen, bij de wet te stellen." 
Een stemming maakt uit, dat 19 van de 20 aanwezige 

leden een bepaling over de openbaarheid der raadsverga
deringen in de Grondwet opgenomen willen zien. 

Bij een tweede stemming wordt met veertien tegen 
zes stemmen de redactie, voorgesteld door Mej.Revers, 
aanvaard, 

. 

Artikel 145 c. Mr.Oud zou deze bepaling eveneens niet willen 
opnemen. ïïe^bepaling is historisch verklaarbaar, maar 
verouderd. Zij betreft niet het overleg met de politieke 
partijen, maar met de "geheime" kiezers; 

Acht men een bepaling in deze geest wel noodzake
lijk, dan zou een redactie alss 
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"De leden van .de Raad stemmen naar eer en geweten:ï 

beter zijn* 
Prof.Van den Bergh heeft bezwaar tegen het schrap

pen van de bepaling".In de overtuiging van het volk is 
zij de grondslag van de zelfstandigheid der afgevaar
digden. 

Prof.Logcmann herinnert er aan, dat in de nieuwe 
landsregelihg voor Suriname een bepaling is opgenomen, 
dat de leden van de Staten stemmen volgens eed en gewe
ten, zonder last of ruggespraak. 

Prof.Kranenburg deelt mede, dat Subcommissie V een 
bepaling in deze geest voor de leden van de gemeenteraden 
; onste op te nemen, wanneer Subcommissie II haar zou 
handhaven voor de leden van de Staten-Generaal§ de for
mulering wilde zij aan laatstgenoemde Subcommissie over
laten. 

Een stemming wijst uit, dat door negentien leden 
opneming van een bepaling, als die van artikel 145c, 
gewenst wordt geacht. 

De redactie zal nog eens worden bekeken, waarbij 
bepaaldelijk aandacht zal worden gewijd aan de opmerking 
van Prof.Logemann. 

tP-JLQ .̂JA?-A°- Naar het oordeel van Mr.Oud zou deze bepaling 
evenmin behoeven te worden opgenomen. 

Het overeenkomstige artikel voor de G-edeputeerde 
Staten zou dan ook moeten vervallen, aldus Prof.Kranenburg 

Prof «Beel zou wel de mogelijkheid willen openen, "" 
wethouders toT kiezen niet uit de leden van de Raad. 
Spreker heeft er echter bezwaar tegen, wel de Raad en 
de burgemeester in de Grondwet te noemen en niet het 
college van burgemeester en wethouders. 

De heer Tilanus pleit voor opneming van hot artikel. 
Hoe denkt men zich de regeling van de positie van de 
wethouders, die gQQn lid van de Raad zijn ? Zo zullen 
dan in de Raad geen stem hebben en op welke wijze moe
ten zij door de Raad ter verantwoording worden geroepen ? 
Een vergelijking met de Ministers, door Prof.Van den Borgh 
getrokken, gaat niet op, aldus spreker. De casuspositie 
ligt hier anders, mede doordat de wethouders voor vier 
jaar worden benoemd 0 

Prof,Donner merkt op, dat wethouders, niet uit het 
midden van dê^aad gekozen, vermoedelijk zullen "Teramb-
telijken:i, zoals dit ook in Duitsland het geval is. 
Spreker zou zeker het politieke karakter van de functie 
willen handhaven. 

Pro f.Kranenburg herinnert er aan, dat de kwestie 
ongeveer 30 jaar geleden door Ireub in de Juristenver
eniging ter sprake is gebracht, speciaal met betrekking 
tot de leden van 'G-edeputeerde Staten. Daarna is ze niet 
meer aan de orde gekomen. 

Met zes stemmen tegen wordt besloten de woorden 
;iuit zijn midden" te laten vervallen. 1) 

1) Het Secretariaat is niet zeker van de uitslag dezer stemming. ' 
Volgens zijn aantekeningen werd door de heren Donnor, Hooykaas, 
Rutgers, Van Schaik, Schouten en Tilanus voor behoud van bedoelde 
woorden gestemd. Eet secretariaat vermoedt dat de vraag, waar
over werd gestemd, niet duidelijk is geformuleerd. Het zal aan
beveling verdienen hierop in de komende vergadering terug te 
komen, 
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Een stemming over de wenselijkheid van het al 
of niet opnemen van het hole artikel wijst- uit,da-t' sic' hts 
vier leden het artikel zouden willen schrappené 

Artikel 145 e« Mr.Van̂ _d<3_r_grinten zou aansluiting bij de re
dactie van artikel 143. (/bestaand) willen zoeken c 

Dit wordt door de Commissie afgewezen in verband 
met liet verschil in karakter van de functies van Commissa
ris der Koningin en die van burgemeester. 

Mr. Van der G-o es van Nat er s pleit voor enige in
vloed van de Raad bij de burgemeestersbenoeming, al 
was het slechts door de mogelijkheid te scheppen, dat 
de wensen der meerderheid worden kenbaar gemaakt. 

De heer Tilanus ziet daaruit niets dan moeilijk
heden voortkomen. 

Mr.Oud ondersteunt het denkbeeld van de Heer 
Van der Goes van Naters. Spreker vreest niet de moei
lijkheden, waarop de heer Tilanus doelt. Sen burgemees
ter zal in alle gevallen het vertrouwen van de Raad en 
van de burgers zelf moeten verdienen, ongeacht of hij 
met instemming of tegen de zin van de Raad is benoemd. 

Spreker zou de regeling van de benoeming even
tueel aan de wetgever willen overlaten. 

Prof.Donner acht een aanbeveling ook bij èe voor
gestelde redactie mogelijk. 

Met twee stemmen tegen wordt het door de Sub
commissie voorgestelde artikel 145 e zonder wijziging 
aanvaard. 

^Jkfeel-J46 Prof. Van _den. Bergh breekt nog eens een lans voor 
; n.n . het laten vervallen van het woord "huishouding", doch 
—*_- vindt geen steun bij de meerderheid van de Commissie. 

Mr»Van der Grinten stelt voor, het woord ^over
laten" uit cTe eerste "zin te schrappen. Hij wijst er 
op, dat, nu in de eerste zin "raad" is vervangen door 
"gemeentebestuur" de tweede zin het maken van de veror
deningen niet meer voor de raad reserveert, maar aan 
het gemeentebestuur opdraagt. 

Prof.Logemann is van oordeel, dat het "overla
ten" juist de pit van het artikel uitmaakt. 

Ook het tweede bezwaar van Mr.Van der Grinten 
deelt spreker niet; het begrip "verordeningen" is te 
ruim om het maken daarvan enkel aan de Raad op te dra
gen. Een derde zin., toegevoegd aan het eerste lid in 
deze geests 

"De Raad kan op de overtreding der verordeningen 
straffen stellen, binnen de grenzen, door de wet 
te bepalen", 

zou voldoende zijn om "de burgers bindende regelingen" 
alleen van het vertegenwoordigende college te^oen uit
gaan. 

Prof«Beel herinnert aan de verordeningen van de 
burgemeester ex artikel 220 der Grondwet, waarop straf 
is gesteld in artikel 443 Wetboek van Strafrecht en 
van het college van burgermeester en wethouders, als 
bedoeld ex artikel 429 sub 4e, van het Wetboek van 
Strafrecht. 

Prof. Kranenburg" verklaart het met het beginsel 
van Prof.Logemann eens te zijn. Spreker is echter van 
oordeel, dat de regeling aan de wetgever kan worden 
overgelaten en wijst oj) artikel 169 gemeentewet. 
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De noodverordeningen van de burgemeester kunnen in 
zekere zin niet buiten de raad om worden gemaakt> aldus 
Mr.Oud, daar zig , ingevolge artikel 220 gemeentewet door 
de raad bekrachtigd moeten worden» 

Het voorstel van P ro f.Ip^emajm wordt in beginsel 
aangenomen, de redactie zal nog eens door Subcommissie V 
worden bekeken. 

Prof.Logemann verklaart liet nut van de laatste zin 
van deze alinea niet in te zien. Zij beschrijft de z9g. 
tussenfiguur tussen autonomie en zelfbestuur. Het staat 
vast, dat de hogere corporatie de gehele behartiging van 
een tot nu toe aan de zorgen van de gemeente overgelaten 
belang aan zich kan trekken. Waarom is er een wet nodig 
wanneer zij dit niet doet, doch de gemeente zelf de rege
ling laat maken ? 

Spreker acht dit voorschrift een uitholling van 
het recht der provinciale staten. 

Prof.Kr anenburg ziet hierin niet een grotere vrij
heid, die aan de gemeenten wordt gelaten, maar een op
dracht tot het maken van verordeningen. Hij acht hiervoor 
een wettelijke basis nodig. 

Prof > Van den JBergfo stelt de kwestie aldus % 
ie het gewenst, dat de provinciale staten zonder meer de 
gemeentebesturen kunnen verplichten bepaalde verordenin
gen te maken ? Naar sprekers oordeel is dit wel het ge
val °9 een algemene bepaling in de provinciale wet zou 
echter elke twijfel over het bestaan van zodanige bevoegd
heid we gn ernen. 

Belangrijker is de vraag, of een dergelijke opdracht 
ook bij Algemene Maatregel van Bestuur kan worden gegeven. 
Wanneer een wet het maken van voorschriften en uitvoering 
daarvan overlaat aan een Algemene Maatregel van Bestuur,mag 
deze laatste deze taak dan weer delegeren ? 

Pro:f,.Donnêr stelt voor., in de eerste zin van deze 
alinea na ;irnecTewerking:' op te nemen de bepaling "liet stellen 
van regelen daaronder begrepen1'. 

Met algemene stemmen wordt daarna besloten, de 
laatste zin van dit lid te schrappen en het amendement 
Donner op te nemen. Be redactie zal dan nader door de re- • 
dactiecommissie worden bezien. 

Bij brief van 27 December 19 50 is een wijziging 
van lid 2 en een nieuw lid 3 door Subcommissie V voorge
steld, luidendes 

"Wet ten, Algemene Maatregelen van Bestuur of provin
ciale verordeningen kunnen het gemeentebestuur op
dragen zijn medewerking bij de uitvoering te verle
nen. Daarbij wordt aan het gemeentebestuur zoveel 
mogelijk vrijheid gelaten. Het stellen van regelen 
kan alleen worden opgedragen, voor zover de wet 
dat bepaalt. 

Het gemeentebestuur is bevoegd, medewerking te 
verlenen bij de uitvoering van verordeningen van 
andere openbare lichamen dan de provinciën.Wordt 
niet vrijwillig medewerking verleend, dan kan zij 
bij wet of Algemene Maatregel van Bestuur worden op
gedragen^. 

Deze redactie is tot stand gekomen, nadat de Sub
commissie kennis had genomen van het nader advies van 
de Commissie-Prinsen tot herziening van de Provinciale 
wet,Deze Commissie adviseerde tot de voorgestelde wijzi
ging van het tweede lid. Subcommissie V meende echter 

-11-

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1950 Commissie-Van Schaik, notulen, plenair, 1950-12-29

NL-HaNA, BiZa/Wetgeving, 2.04.62, inv.nr. 116A



- 11 -

een nieuw derde lid als door haar voorgesteld te moeten 
opnemen. 

Prof «Beel verklaart geen "behoefte te hebben aan 
een dergelijke bepaling. 

Mr«Van der Grinten acht een uitdrukkelijke rege
ling met betrekking tot deze materie toch wel gewenst. 
Hij wijst echter op een fout in de redactie, die, naar 
de letter genomen, vrijwillige medewerking aan de uit
voering van provinciale verordeningen uitsluit. 

Een bepaling over de mogelijkheid, de medewerking 
te verplichten, acht spreker niet nodig. Het staat 
vast, dat de wetgever, een dergelijke opdracht kan geven,, 
Daarentegen acht spreker het niet gewenst deze mogelijk
heid voor een Algemene Maatregel van Bestuur te schep
pen. 

ProfeKranenburg zou toch wel uitdrukkelijk de 
bevoegdheid van de wetgever in dezen in de Grondwet vast
gelegd willen zien. 

Prof,Van den Bergh stelt voor, de eerste en de 
tweede zin van "Eet voorgestelde nieuwe derde lid samen 
te voegen door haar aldus te redigeren? 

"Wanneer niet vrijwillig medewerking wordt verleend 
aan de uitvoering van verordeningen van andere open
bare lichamen dan de provincie, kan zij bij de wet 
(of Algemene Maatregel van Bestuur) worden opgedra
gen. " 

Prof«Hooikaas stelt voor, de bepaling aldus te 
lezens 

f,De wet kan aan het gemeentebestuur opdragen zijn 
medewerking te verlenen bij de uitvoering van ver
ordeningen van andere openbare lichamen,M 

en deze zin als tweede volzin van de vorige alinea op 
te nemen, 

Hiertegeh heeft Prof, Dorper bezwaar\ een algemene 
wetsbepaling wordt dan mogelijlc en het is juist de be
doeling geweest, als de medewerking niet vrijwillig 
wordt verleend, een wet of een Algemene Maatregel van 
Bestuur in concreto te eisen. 

Besloten wordt, dat in het licht van de gevoerde 
discussies de redactie van beide alineaTs nog eens 
zal worden bekeken en dat de Subcommissie zich daarbij 
in beginsel zal richten op het voorstel van Prof.Van den 
Bergh. 

Lj-A-J: Tegen deze bepaling Ix̂ -ft: Prof.Donner het be
zwaar, dat de openbaarheid der behandeling pleegt te 
verdwijnen, wanneer de verzorging van bepaalde belangen 
door het gemeentebestuur aan anderen wordt opgedragen 
en dat het toezicht in het godrang kan komen. Spreker 
zou de alinea aldus willen lezens 

"Met inachtneming van bij de wet te stellen regels, 
bepaaldelijk wat betreft de openbaarheid en het toe
zicht, kan het gemeentebestuur de verzorging van 
bepaalde belangen overdragen aan anderen." 

De discussie over dit voorstel wordt aangehouden 
tot de volgende vergadering, die wordt vastgesteld op 
Vrijdag 5 Januari a.s.c des namiddags te 14.00 uur. Zij 
zal worden gehouden in de Laircssezaal van de Ridderzaal 
op het Binnenhof. 

3 Januari 1950 
B/2 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1950 Commissie-Van Schaik, notulen, plenair, 1950-12-29

NL-HaNA, BiZa/Wetgeving, 2.04.62, inv.nr. 116A


