
STAATSCOMMISSIE 
Î RZI_ENING-r GRONDWET 

Verslag van de vierde plenaire vergadering, 
gehouden op Woensdag 2^ Januari 1951 te 20.00 uur in de 

De Lairesaezaal. 

gi Mr.J.H.van Maarseveen, 
Prof.Dr.L.J.M.Beel, 
Prof .Mr.Dr. G-. van den Bergh, 
Jhr.Mr.M.v.d.G-oes van Naters, 
Prof.Mr.A.N.Molenaar, 
Mr.P.J.Oud, 
Me j.Mr.H.J.D.Revers, 
Prof.Mr.C.P.M.Romme, 
Dr.J,Schouten, 
Mr.J.M.Kan en 
Mr.W.Duk. 

~^e Voorzitter stelt na de opening de notulen van 
de vorige vergadering aan de orde. 

De 1Ber Tilanus merkt op, dat verzuimd is hem onder 
de afwezigen" te vermelden. 

Pro f. Xe rnkamj) verzoekt schriftelijk onderstaande 
aanvulling op t'e nemen t 

Op blz.2, tussen de zesde en vijfde alinea van 
onderen IrTTTe voegeni "Prof.Xernkamp verduidelijkt, 
dat hij speciaal wilde terugke ren TO" t het woord "toe
zicht". Immers men verlangt openbaarheid, maar diver
se leden willen toch geen volledige openbaarheid.Toe
zicht van vertegenwoordigende instanties nu geeft wel 
zekere openbaarheid, 

Met de voorgeschiedenis hebben wij door opneming 
van dit woord niet te maken.De toelichting kan dit goed 
doen uitkomen.*' 

Het secretariaat moge hier nog aan toevoegen de 
vermelding,dat de vergadering werd voorgezeten door Mi
nister van Maarseveen. 

De notulen worden hierna gearresteerd. 

De heer Tilanus vraagt nog eens terug te mogen 
komen op het besluit, door de plenaire Commissie ge
nomen met betrekking tot de wethouderskeuze (artikel 
H5d),In de derde vergadering heeft geen der toen aan
wezige leden weliswaar herstemming gevraagd, maar toch 
is spreker er niet van overtuigd, dat de uitslag van 
de stemming in de tweede plenaire vergadering de bedoe
ling van de meerderheid der leden te dezen juist weer
geeft. Spreker zou gaarne zien,dat het punt nog eens 
aan de orde werd gesteld,speciaal omdat een achttal le
den de derde vergadering niet bijwoonde, 

~^e Voorzitter verklaart de onderhavige kwestie 
van voldoende belang te achten, om opnieuw een uitspraak 
van de Gommissie te vragen, doch acht het niet opportuun 
dit in deze bijeenkomst te doen, aangezien het aantal 
afwezigen nog groter is dan in de vorige vergadering. 

De vraag, of de gemeenteraad bij de keuze der wet
houders gebonden dient te zijn aan de kring van eigen 
leden, zal in de eerstvolgende vergadering nog eens ter 
beslissing aan de Commissie worden voorgelegd. 

Hierna wordt begonnen met de bespreking van het door 
Subcommissie V ingediende rapport inzake het vierde 
Hoofdstuk :;Van de Provinciën.;: 
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Artikelen 130_t/m 
133 

De voorstellen van Subcommissie V met betrek
king tot de artikelen 130, 131?132 en 133 worden 
door de plenaire Commissie aanvaard. 

Artikel 134 

op de wijzi-
"zonder last 
" sinds de 

Het voorstel van de Subcommissie luidt; 
"De leden van de Provinciale Staten stemmen zon
der last of ruggespraak.:i 

Mr.van der Grinten, aansluitend aan een op
merking varTSrof.L'ogemann in de tweede plenaire ver
gadering, pleit voor opneming van dezelfde bepaling 
als voorkomt in de landsregelingen van Suriname en 
de Nederlandse Antillen. In deze landsregelingen zijn 
aan de in onze Grondwet voorkomende bepaling "zon
der last van of ruggespraak met hen die benoemen1' 
toegevoegd de woordens"naar eed en geweten" om dui
delijk te doen uitkomen, dat de volksvertegenwoordi
gers hun stem moeten bepalen geheel en enkel naar 
eigen overtuiging. 

De heer Pos vestigt de aandacht 
ging welke de betekenis van de woorden 
van of ruggespraak met hen die benoemen 
partijvorming heeft ondergaan in vergelijking met de 
betekenis, die ze hadden in de tijd van de republiek. 
Spreker onderstreept de wens van de heer van der Grin
ten om voor de redactie van het grondwetsartikel aan
sluiting te zoeken bij die van de betreffende bepa
ling der landsregelingen. 

•̂ e Voorzitter wijst er op, dat ook op andere 
punten wel verschil bestaat tussen de regeling van 
bepaalde punten in de Grondwet en de landsregelingen. 

Prof.Donner deelt mede,dat in de vergadering 
van Subcommissie V bezwaar werd gemaakt tegen de 
woorden "stemmen naar eed". Deze eis behoeft niet 
meer in enige bepaling te worden opgenomen, omdat zij 
immers reeds uit het opleggen van de eed zelf volgt. 

De heer Jonkman zpu niet te veel aansluiting 
zoeken bij de interimregelingen. Wanneer de 

r eens is, dat aan versterking 
de woorden"naar eed en geweten" 

willen 
Commissie het er ov 
van de bepaling met 
voor Nederland geen behoefte bestaat, moet de wens 
van parallelliteit met deze interimregelingen zeker 
niet beslissend zijn. De door de Subcommissie voor
gestelde redactie acht spreker zeer gelukkig gekozen. 
Hij zou dan ook willen aanbevelen,dat voor de defini
tieve regeling voor Suriname en de Nederlandse Antil
len daarbij aansluiting wordt gezocht. 

De Commissie verklaart zich daarna accoord 
met de redactie van de Subcommissie. 

Artikel 134 oud Tegen het schrappen van deze bepaling heeft 
de Commissie geen enkel bezwaar. 

Artikel 135 Bij 
Vitteman t 

de behandeling van dit artikel komt Mr. 
rug op de beslissing van de Commissie met 

betrekking tot de wethouderskeuze.Aan de verruiming 
van de wethouderskeuze bestaat volgens spreker geen 
behoefte. Naar zijn mening zou er v/el enige aanlei
ding zijn, de mogelijkheid te openen de keuze van 
leden van Gedeputeerde Staten niet te beperken tot 

v rins van de leden der Provinciale Staten. De 
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taak, welke aan Gedeputeerde Staten is toegedacht 
hij de.administratieve rechtspraak, maakt het noodza
kelijk, dat hoge eisen gjsteld worden aan de capaci
teiten der leden van Gedeputeerde Staten. Voor spre
ker zou dit een motief kunnen zijn om de beperking 
der keuze tot de leden van de Provinciale Staten te 
schrappen, hoewel hij anderzijds hier liever een prik
kel zou willen laten bestaan voor de partijen, om bij 
het stellen van hun candidaten te zoeken naar perso
nen die berekend zijn voor de aan hen op te dragen 
taak. 

Spreker pleófc dus voor handhaving van de woorden 
"uit hun midden1' zowel in artikel 135? als in artikel 
145 d. 

De behoefte aan verruiming vloeit voort uit 
het dualistisch karakter der onderhavige colleges, 
aldus de Voorzitter.Zij hebben een vertegenwoordigen
de, maar tevens een besturende taak. De laatste stelt 
andere en hogere eisen aan de leden dan de eerste. 

De Commissie besluit daarna de woorden "uit hun 
midden" in dit artikel te handhaven en ook overigens 
het voorstel van de Subcommissie met betrekking tot 
dit artikel te volgen. 

Mr»van der Grinten vraagt of de betekenis van 
het woord ""daarnevens" in het laatste lid van artikel 
136 deze is, dat de bevelen des Konings geen betrek
king kunnen hebben op de taak van de Commissaris des 
Konings als voorzitter van de Provinciale Staten en 
de Gedeputeerde Staten. 

Blijkens de notulen van de achtste vergadering 
der Subcommissie (pagina 3) is dit inderdaad de be
doeling. 

Naar het oordeel van de heer Tilanus kunnen 
de bevelen in zoverre wel betrekking hebben op de pro
vinciale taak van de Commissaris des Konings, dat hem 
wel door de Koning kan worden opgedragen bepaalde 
punten bij genoemde colleges aanhangig te maken. 

Prof.Logemann acht de bedoeling juist,maar is 
van mening, dat de redactie deze bedoeling niet dui
delijk weergeeft, speciaal omdat het derde lid wel 
betrekking heeft op het daaraan voorafgaande.Spreker 
stelt voor in het derde lid op te nemen de woorden 
"terzake" om het verband tussen tweede en derde alinea 
duidelijk te doen uitkomen en het vierde lid aldus 
te lezen: "In Rijksaangelegenheden is hij belast met 
de uitvoering van de bevelen des Konings." 

Ook wordt voorgesteld, het derde lid als twee
de volzin aan het tweede lid vast te knopen, of het 
tweede en derde lid van plaats te doen verwisselen. 

Op een desbetreffende vraag van de Voorzitter 
antwoordt Prof.Donner, dat door de Subcommissie ge
dacht is aan bevelen van de Koning, waaraan geen wet
telijke basis ten grondslag ligt, b.v,met betrekking 
tot het toezicht op rijksdiensten, welke niet bij de 
wet geregeld zijn (zie pagina 3? 4e alinea van de 
toelichting). 

Zij heeft aan zodanige instructie een Grondwet
telijke basis willen goven^ 

Prof.Logemann is van oordeel,dat de Subcommis
sie met het voorstel van het derde lid niet consequent 
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heeft gevolgd het door haar aanvaarde systeem, dat de 
Commissaris des Konings deel uitmaakt van het provin
ciaal bestuur. Als zodanig stelt artikel 130 reeds de 
eis van een wettelijke regeling van zijn bevoegdheden. 

De bepaling van het derde lid van artikel 
136 zou dus zonder bezwaar kunnen worden geschrapt. 

Evenmin als de heren Witteman en Tilanus kan 
Prof.Kranenburg zich met deze redenering verenigen. 
De bepaling is opgenomen om in artikel 136 duidelijk 
te doen uitkomen, dat de Commissaris des Konings pro
vinciaal orgaan is.De door °rof.Logemann getrokken 
vergelijking mot de burgemeester gaat niet op, omdat 
de burgemeester nimmer rijksorgaan is geweest, maar 
altijd slechts !!de wet als chef had te erkennen," 

De heren van der Grinten en Hooykaas_ onder
steunen het laatste voorstel van Prof.Logemann. In de 
toelichting op artikel 130 ware te vermelden,dat ook de 
bevoegdheden van de Commissaris des Konings in de in 
dit artikel bedoelde wettelijke regeling zullen worden 
opgenomen. 

In artikel 136 zou, aldus Prof.Logemann, door 
opneming in het laatste lid van de woorden "als rijks-
orgaan" ook nog het amphibisch karakter van de func
tie van Commissaris des Konings tot uitdrukking kun
nen worden gebracht„ 

Mr,van der Grinten acht bij schrapping van hot 
derde lid het woord "daarnevens" voldoende om het dua
lisme in dit artikel te doen uitkomen. 

Mr. Jonkman herinnert er aan, dat in de nieuwe 
Grondwet met "Rijk" het gehele Koninkrijk wordt aange
duid en dit woord niet zoals tot nu toe gebruikelijk is, 
de beperkte betekenis heeft van Rijk in Europa. De Com
missie van Redactie moge hieraan speciale aandacht be
steden. 

Hot voorstel van Mr. van__der_jGrinten ter on
dervanging van dit bezwaar in het laatste" lid niet in 
te voegen "als Rijksorgaan", maar "in 's lands aange
legenheden" ontmoet bezwaren bij Prof. Donner, omdat 
de scheiding tussen 's lands- en provinciale aangele
genheden niet altijd duidelijk zal zijn te trekken, 
denk b.v. aan het zelfbestuur. De scheidingslijn is 
wel scherp, als speciaal voor de taak van de Commis
saris als Voorzitter van Provinciale Staten en Gede
puteerde Staten een wettelijke regeling wordt geëist. 
De bevelen des Koning kunnen daarop nimmer betrekking 
hebben. 

^r°f • Kranenburg ziet in het voorstel Loge-
mann-van der Grinten een vastleggen van de ontwikke
ling der functie van Commissaris des Konings. 

Het zal nooit mogelijk en ook niet nodig zijn, 
alle tv/i j f el punt en weg te nemen, aldus Prof. Logemann. 
De dubbele functie van de vroegere Indische bestuurs
ambtenaren heeft in de practijk nimmer moeilijkheden 
gegeven. 

Ook bij de functie van gouverneur van Suri
name en van de Nederlandse Antillen zien we het dualis
tisch karakter, merkt Mr. Pos op. 

De Commissie verklaart zich accoord met het 
beginsel, dat de Commissaris des Konings niet in de 
eerste plaats is "Rijksdwarskijker", maar"provinciaal 
orgaan". Over de uitwerking van dit beginsel zal zij 
gaarne opnieuw advies ontvangen van Subcommissie V, 
die bij do opstelling daarvan rekening moge houden met 
de door verschillende leden geuite desiderata. 

Prof, Hooykaas heeft inmiddels onderstaande 
redactie ontworpen," die hij aan de Subcommissie ter 
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overweging geefti 
"Aan de Commissaris des Konings kunnen daarnevens van 
's landswege bevelen worden gegeven. Zij mogen niet 
betreffen zijn taak als orgaan van het provinciaal 
bestuur." 

De vervanging in dit artikel van "Staten" door 
"provinciaal bestuur" ontmoet bij enkele leden hetzelfde 
bezwaar als de opneming van "gemeentebestuur" in plaats 
van "raad" in artikel 146, te weten dat de verordenende 
bevoegdheid hierdoor ook tot Gedeputeerde Staten en Com
missaris des Konings wordt uitgebreid. 

Prof. Kranenburg merkt op, dat het begrip "ver
ordening" i.c. verstaan moet worden in de zin van regeling, 
die in materieel opzicht een wetgevend karakter heeft. Deze 
opvatting wordt vrij algemeen gehuldigd. 

Prof. Logemann wijst op artikel 151 provinciale 
wet, dat ook nu reeds "een bepaling inhoudt over de veror
denende bevoegdheid van G-edeputeerde Staten, Weliswaar 
beperkt dit artikel zich tot zelfbestuurs-verordeningen, 
een zelfde bepaling met betrekking tot de autonomie 
achtte men echter :.:iet nodig, aangezien ten aanzien daar
van de verordenende bevoegdheid van Gedeputeerde Staten 
destijds zonder meer werd aangenomen. De bepaling is voor 
het zelfbestuur slechts opgenomen,omdat de eis van Ko
ninklijke goedkeuring voor deze door Gedeputeerde Staten 
te maken verordeningen werd gesteld. Op voorstel van 
Mr.van der Grinten wordt de laatste zin van het derde 
lid vereenvoudigd' door "Het bepaalde in" te schrappen. 

Voorts stelt Mr. van der Grijnten voor, de moge
lijkheid van het geven van "ó"pdrachten" niet te beperken 
tot organen van het rijk, zoals in het door de Subcommis
sie voorgestelde laatste lid van artikel 137 is gebeurd, 
maar haar uit te breiden ook tot organen van bedrijfsor
ganisaties en Kamers van Koophandel.Bij ventverordeningen 
b.v.zou spreker zich de wenselijkheid daarvan kunnen 
indenken. 

Prof. Kranenburg deelt mede, dat de Subcommissie 
dit denkbeeld niet heeft overwogen. Zij heeft slechts de 
bedoeling gehad met deze 'bepaling het constitutionele be
zwaar op te heffen tegen de daarin bedoelde, in de prak
tijk reeds veel voorkomende figuur. 

^r* "^i^eman herinnert er aan, dat de Subcommis
sie toch wel heeft overwogen, dat de bedrijfsorganisaties 
niet in het hiërarchisch verband van Rijk, provincie en 
gemeente opgenomen moeten worden. 

De commissie gaat accoord met de gedachte, dat 
organen van alle, zelfstandig tegenover de provincie staan
de lichamen kunnen worden ingeschakeld. Voor de redactie 
werden de suggesties gedaan, na "Rijk" in te voegen "of 
openbare lichamen" of te spreken van "opdrachten aan een 
openbaar orgaan" in het algemeen. Tot een beslissing is 
de vergadering niet gekomen. De Subcommissie zal hierover 
nog eens moeten adviseren. 

Mr* Jonkman wijst er op, dat "Rijk" ook hier in 
de oude betekenis is gebruikt. 

Prof. Hooykaas heeft bezwaar tegen de lengte 
van het artikel. Spreker stelt een splitsing in vieren 
voor, te weten het eerste lid, de autonomie, apart, het 
tweede en derde lid, het zelfsbestuur, apart en het vierde 
lid, de overdracht aan anderen en het vijfde lid, de in
schakeling van organan van andere openbare lichamen even
eens ieder als zelfstandig artikel. 

De Commissie 'besluit deze opmerking voor te 
leggen aan de Commissie voor de Systematiek. 
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A r t i k e l _13_7 oud Het schrappen van deze "bepaling ontmoet geen 
enkel 'bezwaar» 

138 Mr. van der Grin ten heeft "bezwaar tegen de 
woorden "voor zover" in dit artikel, waardoor vernieti
ging van provinciale besluiten in haar geheel/arme er 
slechts een deel in strijd is met de wet of het alge
meen 'belang, onmogelijk wordt. Hij acht het wenselijk, 
dat de Kroon vrijheid heeft geheel of gedeeltelijk te 
vernietigen. Dit laatste systeem is ook in de Wét op de 
Bedrijfsorganisaties gevolgd. 

Prof. Hooykaas merkt op, dat, wanneer deze 
v/oorden niet worden opgenomen, de 'bij de wet te dezen 
aanzien te stellen regels ook een gedeeltelijke vernie
tiging mogelijk zouden kunnen maken. 

Prof, Kranenburg deelt niet het bezwaar van 
de heer van der Grinten".""Spreker zou echter wel wijzi
ging van de voorgestelde redactie wenselijk achten, wan
neer ze aldus zou worden geïnterpreteerd, dat vernieti
ging ajLleen zou kunnen plaatsvinden voor zover er strijd 
met de wet of het algemeen belang 'bestaat. 

Op voorstel van Prof. Logemann wordt de bepa
ling aldus gewijzigde 

51 De besluiten van provinciale besturen kunnen we
gens strijd met de wet of het algemeen belang 
door de Koning worden geschorst en vernietigd vol
gens regels bij de wet te stellen." 

Voor het laatste lid van dit artikel kan Prof. 
Logemann geen waardering hebben. 

Prof. Kernkamp verklaart redactioneel bezwaar 
te hebben tegen het ruime ;,een ander:: in deze bepaling, 
het bezwaar van Prof. Logemann gaat dieper. Z.i. is liet 
in het eerste lid bedoelde schorsingsrecht niet bestaan
baar zonder het vernietigingsrecht, kan het alleen wor
den toegepast in afwachting van de tot standkoming der 
vernietiging. De overeenkomstige bepaling van het nieuwe 
artikel 147> lid 2, waarin de mogelijkheid wordt geopend, 
onverminderd het recht van de Koning, het schorsings-- en 
vernietigingsrecht met betrekking tot besluiten van het 
gemeentebestuur aan een ander op te dragen, kan spreker 
aanvaarden. Voor toekenning daarvan zou een orgaan van 
de provincie in aanmerkin^ komen. Aan welk orgaan, naast 
de Koning, deze rechten ten opzichte van provinciale 
besluiten zouden moeten v/orden toegekend, ziet spreker 
niet. Zijn bezwaar tegen het laatste lid van artikel 
138 kan dus niet worden ondervangen door daarin ook het 
vernietigingsrecht te noemen. 

Welke betekenis heeft de Subcommissie aan dit 
zelfstandig schorsingsrecht gehecht? 

Prof. Donner antwoordt, dat de Subcommissie 
gedacht heeft aan een schorsing b.v. door de Vj_ce~.;?resi-
dent van de Raad van State hangende een beroepsprocedure 
voor de Kroon. De Commissie-de Monchy wilde deze figuur 
introduceren, maar vreesde voor strijd met de Grondwets
bepaling, die het schorsingsrecht bij uitsluiting aan 
de Koning toekent. 

Prof. Logemann blijft bezwaar maken tegen het 
zelfstandige schorsingsrecht en doet ter onderstreping-
da^ rvan een beroep op Thorbecke en de litteratuur. 

Mr. Witteman stelt voor, het laatste lid van 
artikel 138 te schrappen en in de toelichting op het ar
tikel er de aandacht op te vestigen, dat schorsing in de 
door de Commissie-de luonchy 'bedoelde gevallen hierdoor 
niet wordt uitgesloten. 

Mr. van der Grinten zou het schorsingsrecht 
uit het eerste lid willen lichten en een tweede alinea 
willen opnemen, waarin de regeling van dit recht aan de 
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wetgever wordt opgedragen. 
Opneming van een 'bepaling, in de geest als 

door de Subcommissie is voorgesteld, geeft voet aan de 
gedachte, dat de administratieve rechter ook niet kan 
vernietigen, aldus Prof. Logemann 

P j Prof. Donner merkt op, dat het in casu niet 
gaat om de administratieve rechtspraak, maar om de pro
cedure voor de afdeling voor geschillen van bestuur. 
Het schorsings- en vemietigin srecht is uiteraard in 
haerent aan de administratieve rechtspraak, daar liggen 
geen moeilijkheden. 

Op voorstel van Mr. Witteman wordt het artikel 
ter nadere "bespreking naar Subcommissie V teruggewezen. 

De eer Tilamis spreekt de wens uit, dat in 
het laatste lid "van de Koning" wordt vervangen door 
"des 

Artikel 139. Overeenkomstig de wens van Mr. van der Grinten 
wordt 'besloten de redactie van de artikelen 139 enTjfo 
gelijkluidend te maken. 

Artikelen .140 
]JZSL-j-A?" ^ e artikelen 140, 141 en 142 worden zonder 

enige discussie aanvaard. 

Artike_l_ 143. Tegen de redactie van dit artikel hebben velen 
beswaar. 

•^r0^° Kran enburgstelt voor "met anderen" te 
vervangen door "met andere lichamen". 

Prof. Ho o yk aas zou het slot aldus willen lezen 
"een gemeenschappen j te regeling, waarbij één of meer pro
vinciën 'betrokken zijn," 

Het bezwaar van Prof. Logemann richt zich te
gen het woord "regeling", v/aaraan hij de betekenis hecht 
van "openbare verordening". Een zodanige regeling kan 
toch niet tot stand worden gebracht in samenwerking met 
niet-publiekrechtelijke lichamen. 

Prof. Donner sluit zich hierbij aan. 
Besloten wordt ook dit artikel nog eens aan 

het oordeel van Subcommissie V te onderwerpen, onder bij
voeging van deze suggestie voor de redacties 

"De wet geeft regels omtrent de samenwerking voor 
provinciën onderling en voor provinciën met andere 
lichamen," 

Hoofdstuk XIII Hierna wordt aan de orde gesteld het rapport 
"""Van Te_~ran~de~ van Subcommissie IV over het Hoofdstuk XIII (Van Veran-
ringen'1 deringen). 

Mr. Jonkman opent de discussie met de opmer
king, dat hierbij buiten beschouwing dient te blijven 
een eventuele grondwetswijziging in verband met de ves
tiging in verband met de vestiging van de nieuwe rechts
orde, als bedoeld in het veertiende Hoofdstuk. Dit on- • 
derwerp wordt nog door Subcommissie III bezien. 

Mr. van der G-rinten antwoordt, dat dit inder-
daat het geval is. 

Prof. Krane_n_burg spreekt zich daarna uit tegen 
de eis van een gekwalificeerde meerderheid, herinnerend 
aan de buitengewoon grote moeilijkheden, welke daaruit 
kunnen voortvloeien. Fieeds Buys heeft gewezen op het 
conflict, waarvoor gesteld worden de tot de minderheid 
behorende kamerleden, die zich niet kunnen verenigen 
met de opvatting van de meerderheid» De eis van behan
deling in twee lezingen, met raadpleging van de 'bevol
king voor de tweede behandeling, acht spreker een vol
doende v/aarborg tegen e en ondoordachte Grondetswijziging, 
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Subsidiair dringt spreker aan op verzachting 
van de eis der gekwalificeerde meerderheid, 

•̂ e Voorzitter sluit zich 'bij dit betoog aan 
en vestigt er de aandacht pp, dat bij uitbreiding van 
het aantal leden der Tweede Kamer de verhouding van het 
totaal aantal leden der Staten—Generaal en het aantal 
Eerste Kamerleden, dat 'bij de eis van een tweederden 
meerderheid een Grondwetswijziging kan tegenhoiiden, nog 
veel schever komt te liggen* Spreker stelt voor, in geen 
geval te blijven 'bij de eis van twee derden, maar deze 
tenminste te verlagen tot drie vijfden. 

Prof. I)onner pleit voor handhaving van de eis 
van de twee-derden-meerderheid. Spreker ziet daarin één 
van de waarborgen, waardoor enige punten van fundamentele 
aard in het staatsieven tot vaste punten worden gemaakt, 
waar niet zo maar van kan worden afgeweken. Hij acht 
dit van zo groot belang, dat het nadeel van de aan de 
eis van een gekwalificeerde meerderheid klevende 'bezwa
ren, die spreker niet ontkent, daartegen niet opweegt. 

Wanneer de uitbreiding van het ledental der 
Tweede Kamer moeilijkheden meebrengt, als door de Voor
zitter geschilderd, zal men de conclusie moeten trekken, 
dat ook het aantal leden der eerste Kamer moet worden 
vergroot. Spreker zelf heeft daaraan echter ^een behoef
te, omdat men mag verwachten, dat de minderheid, die 
zich verzet tegen een door de meerderheid gewenste wij-
zigin^, zich terdege van haar verantwoordelijkheid be
wust is. 

De Voorzi11er/vijst er nog op, dat het karakter 
de Tweede Kamer als directe volksvertegenwoordiging 

toch ook een woordje moet meespreken. 
Mr. Jonkman vestigt er de aandacht op, dat de 

speciale eisen~ welke voor een wijziging van de G-rondwet 
worden gesteld, het raadplegen van de bevolking en de 
ekwalificeerde meerderheid, aan waarde inboeten, nu, 

• — i 

door de nood gedwongen, het tot standkomen van belang
rijke wijzigingen, als "o.v. de souvereiniteitsoverdracht, 
buiten deze procedure om mogelijk moeten worden gemaakt* 
Bij de raadpleging van de 'bevolking is alleen gedacht 
aan de bevolking van Nederland, wat, gezien in het licht 
van de ontwikkeling, aan de 'betekenis van deze eis ook 
wel wat afdoet. Bovendien zien wij door middel van trac-
taten zeer ingrijpende regelingen getroffen, waarvoor 

fepr.wijst er op, dat geen gekwalificeerde meerderheid is geëistZ Opi'c&ci" 'w-u 
nen als middenweg in ieder geval wijziging van de bepaling wensen-rfifaeze 
tussen een 2/3en en zin, dat de meerderheid moet besta^ja-y±1T~twee derden van 
een gewone meerderhei'det aantal leden der K^m^x^^^rr^nxet, zoals nu van het 
van de uitgebrachte aantal iiitgebracJite--s^fSamen. Het aantal van de minder
stemmen nog zou kun- heid^^i^^e-eirTvijziging kan tegenhouden, hangt dan niet 
nen overwegen een ]»£$—s*£-v6M*-3*efc 1>e>o¥»j?jr»ge- aast^-g^-ée-g •aaiwfrróge—3?»— 
gewone meerderheid ërew. 
van het aantal leden, Aan een gekwalificeerde meerderheid hecht spre-
waaruit de Kamer be- ker/^op^gggJ!»^ niet, maar voor de gewone meerderheid 
3taat« zou hij §§# het volle aantal leden als basis willen ne-

^ r d e e ï 1 1 a a n v a n k e l y k ~ * De heer Batgers pleit voor handhaving van de 
eis van een gekwalificeerde meerderheid. Het bijzondere 
karakter van de Grondwet motiveert deze eis ten volle, 
aldus spreker. Ook bij een gewone meerderheid is het 
aantal leden, dat een wijziging kan tegenhouden, klein 
in verhouding tot het bevolkingsaantal. 

Noch bij het ene, noch bij het andere stelsel 
blijkt het mogelijk aan groepen met destructieve bedoelin
gen volledig de wind uit de zeilen te nemen. 

Prof. Kranenburg heeft ernstig bezwaar tegen 
de opvatting van ?rcf. jonner. Alles is tegenwoordig zo 
zeer in ontwikkeling, dat verschil van inzicht over de 
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in de Grondwet vastgelegde punten zeker niet uitgeslo
ten is. Kieraan mogen niet door overdreven waarborgen 
tegen Grondwetswijzigingen moeilijkheden in de v/eg 
worden gelegd. De verantwoordelijkheid van de leden 
van de Staten-G-eneraal, zeker wanneer deze, na raad
pleging van de bevolking met het oog op de aanhangig ge
maakte wijzigingen zijn verkozen, biedt zijns inziens 
voldoende waarborg tegen overijlde veranderingen. 

Bij verwerping van een voorgestelde wijziging 
door een minderheid van een derde van de Eerste Kamer 
kan het gehele parlementaire systeem vastlopen, aldus 
spreker. Voor een daaropvolgende kabinetscrisis kan 
het vrijwel onmogelijk zijn een oplossing te vinden. 

Ook elders stelt men niet de stringente eis 
van een gekwalificeerde meerderheids 
in ingeland is alles vervat in gewone wetten en con-
ventionsj in Frankrijk noch in Zwitserland wordt meer 
dan de gewone meerderheid geëist. 

Het is toch niet zo, dat de democratische 
beginselen bij dit systeem in Nederland minder veilig 
zouden zijn dan in genoemde landen? 

Prof. Donner blijft bij het standpunt, dat, 
wanneer men een G-rond wet wil behouden, voor het aan
brengen van wijzigingen daarin ook bijzondere 
moeten worden gesteld. 

De vergelijking met Frankrijk en Zwitserland 
gaat niet helemaal ops 
De nieuwe Franse constitutie kan gewijzigd worden door 
een twee-derden-meerderheid van de zittende nationale 
vergadering. Behaalt een voorstel deze meerderheid 
niet, dan volgt ontbinding. De na ontbinding gekozen 
nationale vergadering, kan het voorstel dan met gewone 
meerderheid aannemen. 
De in Zwitserland gestelde eis, dat de meerderheid der 
kantons de wijziging moet aanvaarden, kan betekenen, 
dat een zeer klein deel der bevo king zo'n wijziging 
kan tegenhoudenc 

oppert als een mogelijkheid, dat De Voorzitter/fe'fris.l'b wwa.1. de behandeling-
in tweede leging •̂ ••doeti plaats he'ëffe**- door de Staten-
G-eneraal in verenigde vergadering, waardoor de eis 
van de gekwalificeerde meerderheid iets milder wordt. 

De heer Pos zou, wanneer voor de Grondwets
herziening de eis van een twee-derden-meerderheid 
wordt verlaagd tot b.v. drie vijfden, deze verlaging 
ook zeker willen toepassen op de gekwalificeerder meer
derheid, geëist voor het tot stand komen van de nieuwe 
rechtsorde. 

Prof. Logemann wijst op de moeilijkheden, 
die zullen rijzen, wanneer een Grondwetswijziging in 
de overzeese rijksdelen wordt aanvaard, maar in Neder
land door de kleinst mogelijke minderheid, een derde 
van het aantal leden der Eerste Kamer, wordt verworpen. 

Voor Nederland alleen zou sprekers bezwaar 
tegen handhaving van de eis van een gekwalificeerde 
meerderheid niet zo groot zijn. Men is er hier aan 
gewend, dat belangrijke wijzigingen langzaam moeten 
groeien. Nu de Grondwet echter ook voor de volken van 
de overzeese gebiedsdelen zal gelden, vreest spreker 
moeilijkheden. 

De discussie wordt daarna geschorst tot de 
volgende vergadering, die zal worden gehouden, niet op 
31 Januari, maar op Woensdag 7 Februari daar aan vol
gend, om 20 uur, wederom in de De Lairessezaal.. 

31-1-51 

B/2 en 3 
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