
STAATSCOMMISSIE HERZIENING GRONDWET 

Verslag van de 6e -plenaire vergadering, 
ehoudefi op Woensdag 14 Februari des avonds te 20 uur 

in de De Lairessezaal 

Mr.Jo R.H.van Schalk, Voorzitter en de Iedeni 
Prof .Mr. R. Kranenburg-, Prof.Dr.L.J.M.Beel, Prof.Dr. 
A.M.Donner, Prof.Mr.Dr.J.P.A.Francois, Jhr.Mr.M. 
van der Goes van Naters, M.P.Gorsira, Mr.J.P.Hooy-
kaas , Mr. J o A. Jonkman, Prof .Mr. A J . Molenaar, Mr. Dr. 
R.H.Pos, Mej.Mr.H.J.D.Revers, Prof.Mr.C.P.M.Romme, ' 
Dr.J.Schouten, H.W.Tilanus en Mr.P.J.Witteman. 
Mr.W. C L , van der Grinten en Mr. J.M.Kan, secreta ris
sen en 
Me j .Mr.H.S.Bok, Mr.M.J.P.D."baron van Harinxma thoe 
Slooten, Jhr.Mr.A.J.M.van Nispen tot Pannerden en 
Mr.W.Duk, adjunct-secretarissen. 

Afwezig? Mr.J.H.van Maarseveen, Prof.Mr.Dr.G.van den Eergh, 
Pro f.Dr.W.J.A.Kernkamp, Pro f.Dr.J.H.A.Lo gemann, 
Mr.P.J.Oud en Dr.A.A.L.Rutgers, 

Met "betrekking tot de notuien van de vorige verga
dering verzoekt Prof.Francois op blz. 2, de zinsnede, 'begin
nende op regel 3 van hoven met "Hij betwijfelt...." aldus te 
wijzigen: "Hij betwijfelt, of het ongenoegen van 66 leden hij 
het niet tot standkomen van een door hen gewenste wijziging 
zoveel groter zal zijn dat dat van 49 leden hij het aanbren
gen van een door hen niet gewenste wijziging." 

Prof. Kranenburg merkt op, dat in de volgende ali
nea van deze bladzijde" Struycken ten on'frechte is genoemd als 
tegenstander van de gekwalificeerde meerderheid. 

Op blz. 5 wordt "aanvaard", het laatste woord van 
de tweede alinea, op verzoek van Prof. Romme vervangen door 
"beslist". 

Op verzoek van Prof. Donner worden op bJL_z__« è. i n cl-e 

tweede volledige alinea de woorden "niet zonder raadpleging 
van het volk" geschrapt en komt daarvoor in de plaats "niet 

. onverwijld". 
Prof. Molenaar dringt aan op het vermelden van de 

leden, die tegen het voorstel tot instelling van een speciale 
Grondwetskamer hebben gestemd. De namen moge hieronder volgens 
Prof. Donner, Mr. van der Grinten, de Heer Gorsira, Prof. 
Hooykaas, Dr. Rutgers, Dr. Schouten en de Heer Tilanus. 

Van.jd_e Hierna worden aan de orde gesteld de artikelen 
Provinciën van het hoofdstuk "Van de Provinciën", waarover nader advies 

door Subcommissie V is uitgebracht. 

De Subcommissie -ïerkt naar aanleiding van de in 
artikel aangebrachte wijziging het volgende op; 
"De bepaling van het door haar aanvankelijk voorgestelde 

derde lid van artikel 136 acht zij, in tegenstelling met het 
gevoelen, door enkele leden in de plenaire vergadering geuit, 
niet geheel overbodig. Zij stelt er prijs op, daarmede in het 
onderhavige artikel het amphibisch karakter van de functie 
van Commissaris des Konings uit te drukken. Teneinde zoveel 
mogelijk tegemoet te komen aan de terzake gerezen bezwaren, 
heeft zij de bepaling thans in het tweede lid van het artikel 
o:: ^'aomen. 

Voor het laatste lid heeft de Subcommissie niet de in 
de plenaire vergadering voorgestelde redactie overgenomen. 
Met die redactie wordt, naar haar oordeel, de indruk gevestigd, 
dat de grens tussen de werkzaamheden van de Commissaris des 
Konings als provinciaal orgaan en als rijksorgaan scherp is • 
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te trekken. Dit is niet het geval. Zo zou bv. twijfel 
kunnen rijzen waar de grens loopt "bij de taak van de Com
missaris met "betrekking tot het handhaven van de openbare 
orde. De Subcommissie heeft deze onjuiste indruk willen 
vermijden en daarom de oorspronkelijk door haar voorge
stelde redactie gehandhaafd." 

De Commissie gaat accoord met het artikel, zo
als het thans door de Subcommissie is voorgesteld. 

In het laatste lid is overeenkomstig het ver
zoek, door Mr. van der G-rinten in de vierde plenaire ver
gadering geuit (zie notulen blz. 5), opgenomen "of enig 
ander openbaar lichaam". Nu wordt voor "enig ander open
baar lichaam" nog het woordje "van" geplaatst, om duide
lijk te doen uitkomen, dat inschakeling van een orgaan 
van zodanig lichaam bedoeld is. 

De Heer ?oj3 merkt or)j dat de woorden "aan ande
ren", aan het slot van de voorlaatste alinea geplaatst, 
naast het werkwoord ;ïoverdragen" overbodig zijn en Prof. 
Molenaar dringt er op aan, de woorden "regelen" of "re
bels" niet door elkaar te gebruiken, maar steeds dezelfde 
keus tussen beide te doen. 

^e Commissie gaat met beide opmerkingen accoord. 
Prof". Be el verzoekt nog aantekening, dat hij 

'bezwaar heeft tegen de invoeging in het derde lid van 
"enig ander openbaar lichaam". Dit is z.i, veel te ruim. 
De overeenkomstige bepaling uit het hoofdstuk over de 
gemeenten maakt het mogelijk, dat een gemeentebestuur 
"opdrachten" geeft aan organen van de provinciën en dat 
acht spreker toch niet gewenst. Evenmin komt het hem 
juist voor, dat de openbare lichamen voor beroep en be
drijf, die niet in het hiërarchisch verband gemeente-pro-
vincie-Rijk zijn opgenomen, hierbij ingeschakeld worden.• 
."Bovendien is naar zijn oordeel de redactie van de bepa
ling niet voldoende doordacht, omdat er geen rekening 
mee is gehouden, dat een deel van de provinciën (c.q_, ge
meenten) wel en een ander deel niet vrijwillig medewer
king verleent. Tenslotte acht hij de materie nog te veel 
in groei om haar nu reeds in een Grondwetsbepaling neer 
te leggen. 

Deze opmerking geeft aanleiding tot de volgende 
gedachtenwisseling % 
Op een desbetreffende vraag van Mr. van der. _Goes_ jyan Naters 
antwoordt Mr. Kan, dat de bepaling haar oorsprong vindt in 
een wetsbesluit van de secretarissen-generaal van de de
partementen van Landbouw en Visserij en van Binnenlandse 
Zaken uit de bezettingstijd, waarin provinciën en gemeen
ten enerzijds en het hoofdbedrijfschap, de bedrijfschap
pen en vakorganisaties voor de voedselvoorziening ander
zijds over en v/eer verplicht werden tot medewerking aan 
de uitvoering van eikaars verordeningen, een en ander on
der voorwaarde van goedkeuring dezer verordeningen door 
de secretarissen-generaal van genoemde departementen (be
sluit van 30 Juni 1944)» Op dit besluit is gevolgd een 
circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 
4 December 1946, v/aarin een wettelijke regeling van de 
inhoud van dit wetsbesluit in het vooruitzicht werd ge
steld. 

De Commissie Provinciale wet heeft, in haar aan 
de Subcommissie uitgebrachte rapport, er op gewezen, dat 
het openen van de mogelijkheid, de^e medewerking door de 
provinciën verplicht te stellen, gewenst is0 Zij acht 
daartoe echter in elk voorkomend geval een lex ad hoc 
nodig. De Subcommissie is van oordeel, dat de vrijwillige 
medewerking in ieder geval primair moet worden gesteld. 
De verplichting tot medewerking zou zij, evenals de Com-
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missie Prinsen en in tegenstelling -met de opvattingf neer
gelegd in bovengenoemde circulaire van de Minister van 
Binnenlandse Zaken, niet 'bij algemene wet opgelegd willen 
zien. Voor elk geval achtte zij een lex specialis nodig* 
Indien een deel van de provinciën (gemeenten) wel 'bereid 
is vrijwillige medewerkingte verlenen, kan in de wet daar
mede rekening -worden gehouden• 

^r°f° Beel staat op het standpunt, dat de mede-
werking, wanneer deze noodzakelijk wordt geacht, steeds 
verplicht moet worden gesteld en niet moet worden afge
wacht of mogelijk de provinciën 'bereid zijn vrijwillig 
mede te werken. Hij zou dit bij algemene wet willen rege
len. 

^r° van der .Cfoeŝ  van Naters gaat met de voorge
stelde bepaling, die slechts een mogelijkheid opent, maar 
^.een verplichting oplegt, accoord. 

Artikel 138 "De 'besluiten van provinciale besturen kunnen wegens 
strijd met de wet of het algemeen belang door de 
Koning worden geschorst en vernietigd volgens re
gels, bij de wet te stellen," 

"Wegens strijd met de wet of het algemeen belang' 
is in de plaats gekomen van "voor zover zij met de wet of 

het algemeen belang strijdig zijn". Verder is het oor
spronkelijk voorgestelde tweede lid, waarteken door Prof o 
Logemann in de vierde plenaire vergadering (notulen 
blz. 6/7) bezwaren waren ingebracht, geschrapt* De Sub
commissie acht het bij nader inzien overbodig deze be
paling voor de Provinciën op te nemen* 

Het nieuwe voorstel van de Subcommissie wordt 
door de plenaire Commissie overgenomen. 

Artikel 139 Mr, Kan deelt mede, dat de Commissie Provinciale 
wet nog bestudeert de vraag, of voor de provinciale be
groting van inkomsten en uitgaven de goedkeuring des Ko-
nings geëist moet worden. Zij heeft zich de vraag gesteld, 
of niet met versterkt repressief toezicht zou kunnen wor
den volstaan. 

Er wordt besloten, de definitieve beslissing 
over dit artikel aan te houden totdat de Commissie Pro
vinciale Wet haar standpunt terzake kenbaar zal hebben 
gemaakt, 

Arj ike l 143 Mr, van der Grintten wi j s t er op, dat het thans 
voorgestelde artikel niet de mogelijkheid schept een ge
meenschappelijke regeling op te leggen aan provinciën en 
andere openbare lichamen, een figuur, waaraan in de prak
tijk toch wel enige behoefte bestaat, b,v, gas- en elec-
triciteitsbedrijven, waaraan de provincie en gemeenten 
deelnemen, 

^r° SSELJLSZLkoes van_ Naters stelt voor, het ar
tikel te doen eindigen met' cTe" bepalings "zomede omtrent 
het opleggen van zodanige regelingen". Hierop antwoordt 
Mr. Kan, dat daarmede de mogelijkheid zal worden geopend 
ook privaatrechtelijke lichamen tot het deelnemen in een 
gemeenschappelijke regeling te dwingen, Dit heeft men 
juist niet gewild. De wet van 1 April 1950, de ?*£. wet 
gemeenschap;. e lij ke regelingen, kent nog slechts de opge
legde gemeenschappelijke regeling voor twee of meer ge
meenten, omdat de Grondwet tot nu toe geen basis bood 
voor het opleggen van zodanige regeling aan provinciën. 

Prof, Beel zou in tegenstelling met Mr. van der 
Grinten de dwang in dezen willen beperken tot de openbare 
lichamen van een zelfde niveau. 

De meerderheid van de Commissie deelt dit stand-
runt niet. De redactie zal in de door Mr, van der Grinten 

zin v/orden gewijzigd, • " 
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Van de gemeenten Door de Subcommissie zijn, in haar voorstel 
, +.-i_p-i -i/c'̂ ""

 v a n 3 Februari jl« in artikel 145 d weer opgenomen de 
• ^ • ^ • woorden :'uit zijn midden", daarmede de wethouderskeuze 

tot de leden van de gemeenteraad beperkend, In de tweede 
plenaire vergadering was over deze kwestie gestemd, doch 
enige onzekerheid was gebleken over de juistheid van 
de uitslag dezer stemmen, die leidde tot het schrappen 
van bovenbedoelde woorden (notulen blz*8). In de vier
de plenaire vergadering besloot de Commissie de keuze 
van de leden van G-edeputeerde Staten niet te verruimen 
tot buiten de kring van leden der Provinciale Staten 
(notulen blz.2/3). 2r werd in die vergadering door en
kele leden op aangedrongen, nu ook op het besluit, met 
betrekking tot de wethouderskeuze genomen, terug te ko
mene 

Mr„van der Grinten maakt hiertegen bezwaar. 
De heer TorsTra wijst er op, dat in de Antil

len de eilandsraden bij de keuze van gedeputeerden niet 
gebonden zijn aan de kring van hun leden. De wenselijk
heid van deze bepaling doet zich daar gevoelen, omdat 
een eilandsraad niet steeds leden telt, die voldoende 
capaciteiten hebben om in het bestuurscollege gekozen 
te worden. In Nederland spreekt dit niet zo sterk, al
dus spreker. Toch acht hij het gewenst de regeling ge
lijkvormig te maken. Die regeling schept immers slechts 
mogelijkheid en wanneer het niet nodig isj zal men er geen 
gebruik van maken» 

-̂ e _YQ£r^~k~ker heeft toch wel enig bezwaar te
gen verruiming van de keuze* Spreker voorziet technische 
moeilijkheden bij de practische uitvoering. Bij een 
nieuwe stemming blijkt, dat slechts de heren Be el, van 
der Grinten, van der Go es van Naters en Gorsira 4s0§fm¥Pti% 
het schrappen van de woorden "uit zijn midden" zijn. 

Artikel 146 Ook hier worden de woorden "aan anderen" ge
schrapt uit de bepaling betreffende het overdragen van 
de behartiging van belangen (lid 4). 

Prof.Hooykaas dringt er op aan, dit artikel 
in verschillende delen te splitsen. In de vierde plenai
re vergadering werd besloten, deze wens met betrekking 
tot artikel 137 voor te leggen aan de Commissie voor de 
Systematiek (notulen blz.5). 

De hierna volgende discussie over de bepaling 
betreffende de regeling voor gevallen van verwaarlozing 
of willekeurige behartiging van belangen door gemeentebe
sturen (artikel 146 nieuw, laatste lid), doet de wense
lijkheid blijken, de vraag van splitsing van het artikel 
niet zonder meer over te laten aan de Commissie voor de 
Systematiek. Subcommissie V zal eerst moeten nagaan, in 
hoeverre deze splitsing invloed heeft op de materiële 
inhoud van de bepaling. 

Met betrekking tot het laatste lid van het 
artikel constateert Dr.Pos, dat het mogelijk is het ge
meentebestuur bij algemene wet practisch geheel buiten 
functie te stellen, mits het slechts een enkele bevoegd
heid wordt gelaten. 

Mr. van der Go es van _Nat_e_rs heeft overwegand 
bezwaar tegen deze regeling. Een zo ingrijpende afwijking 
van het normale bestuur der gemeenten mag niet geschie
den, zonder dat de wetgever daarin - ad hoc - is ge-
ke nd. 

ProfwBeel wijst er op, dat niets de wetgever 
belet in een algemene wet voor bepaalde, ernstige ge
vallen regeling bij afzonderlijke wet te eisen. Spre
ker ziet er geen bezwaar in de beslissing in deze aan 
de wetgever over te laten. 
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Profo Ho o yk aas gaat z-elfs ̂ over, dat hij het 
slot van de bepaling, te 'beginnen met "met dien verstande" 
helemaal zou willen laten vervallen. Hij acht bv, geen 
speciale wet nodig, als B & W hun taak verwaarlozen. 

In de 3e plenaire vergadering (notulen blZt 4) . 
heeft de commissie zich-uitgesproken voor een speciale 
wet in geval van algeheel opzij zetten van het gemeente-
'best air, aldus Prof, ̂ o_nne r. 

De Heer. Gorsira ziet in de "bepaling een dubbele 
garantie en acht, evenals Prof» Hoöykaag, het met zoveel 
woorden eisen van een speciale wet overbodige 

•̂ e Voorzitter antwoordt, dat daarvoor toch wel 
een grondwettelijke 'basis vereist is # Hij wijst er op, 
dat de voorgestelde 'bepaling niet veel verschilt van de 
bestaande praktijki optreden van de Commissaris des Ko~ 
nings uit hoofde van de algemene wet, wanneer het gemeen
tebestuur zijn zelfbestuurstaak verwaarloost; regeling 
bij speciale wet, wanneer het gemeentebestuur uit zijn 
autonome functie moet worden ontzet. 

^r° Y.an. ̂er--Ĵ 0-̂ .sL.yan Nat er s stelt dan ook voor, 
de redactie van het bestaande vierde lid van art, 146 te 
handhaven, aangevuld met de woorden "of bij het vervullen 
van zijn taak op kennelijk willekeurige wijze te werk 
gaat." 

Profc Donner zoekt de oplossing in een verwij
zing naar het Ie lid van het artikel, door de "bevoegdhe
den, genoemd in het slot van het laatste lid, nader aan 
te duiden met "in het Ie lid bedoelde"ê 

Prof, Hooykaas stelt voor, de bepaling van het 
laatste lid ook te splitsen en het eerste deel te voegen 
bij het door hem gewenste nieuwe artikel betreffende de 
bevoegdheden, nu genoemd in het eerste lid en het tweede 
deel van de bepaling inzake de verwaarlozing te voegen 
bij het artikel, 'bestaande uit de tweede en derde alinea 
van het nu voorliggende artikel 146, 

Me je "Revers merkt op, dat dit de autonomie en 
het zelfbestuur weer volkomen zou scheiden. 

Prof * Molenaar acht het wenselijk, in de G-roiid-
wet ook tot uitdrukking te brengen, dat een wet, aan de 
uitvoering waarvan het gemeentebestuur medewerkt, de 
voorzieningen voor het geval van verwaarlozing dezer 
medewerking zelf kan regelen. 

^e Commissie heeft aan een dergelijke bepaling 
geen behoefte~ In de praktijk is nimmer bezwaar gemaakt 
tegen een zodanige regeling, De woningwet' geeft daarvan 
een voorbeeld. De woordene "overeenkomstig bij de wet te 
stellen regels" vormen de grondwettelijke basis daarvoor-
Zij verklaart zich accoord met de door Prof, Donner aan
gegeven oplossing der moeilijkheden en houdt een defini
tieve beslissing aan tot nader advies door de Subcommissie 
is uitgebracht. 

^r' v a n -̂er G-rinten wijst er nog op, dat in het 
voorlaatste lid voor de provinciën en voor enige andere 
openbare lichamen ook in dit artikel het woordje "van" 
moet worden herhaald. 

Artikel 147 Ingevolge de wensen van de plenaire commissie 
(zie notulen 3e plenaire vergadering blz. 5) is de Konink
lijke bevoegdheid tot schorsen en vernietigen van gemeen
telijke besluiten, die in strijd zijn met de wet of het 
algemeen belang, met zoveel woorden in het artikel beschre
ven. De 2e alinea laat de mogelijkheid open, ook aan een 
orgaan van de provincie zodanig recht toe te kennen. 

Prof o Beel acht het v/oord "onverminderd" sin het 
2e lid niet juist. De 'bevoegdheid van de Koning wordt 
z.i. zeker ingekrompen, wanneer b.v. aan Gedeputeerde 
Staten het schorsings- en vernietigingsrecht wordt toe-
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gekencU 
Mr. Kan ziet het zo, dat aan Gedeputeerde Sta

ten het recht in eerste instantie zou toekomen, indien 
strijd met een provinciale verordening bestaat en dat er 
mogelijkheid van hoger beroep op de Kroon zou worden 
opengesteld. 

Profo Donner is van oordeel, dat wanneer de 
wet het recht toekent aan een provinciaal orgaan, de 
Kroon daarnaast bevoegd blijft tot schorsen en vernie
tigen. 

-̂ e Commissie gaat daarna met de voorgestelde 
redactie accoord. 

Artikel 151 Dit artikel zal worden gewijzigd overeenkom
stig artikel 143» 

Van de Waterstaat Mr. van der Grinten vraagt zich af, of de te
genwoordige omstandigheden ""nog wel een apart hoofdstuk 
over de waterstaat wettigen. Er zijn veel belangrijker 
overheidstaken, die niet in de Grondv/et geregeld worden. 
Spreker zou liever een hoofdstuk over de waterschappen 
opnemen. 

Prof. Ho o ykaa s slui t zich bij deze opmerking 
aan. Het nieuwe hoofdstuk zou systematisch ook beter in 
de Grondwet te plaatsen zijn bij de provinciën en gemeen
ten. De bepaling van art. 197 zou bv. gemist kunnen word
den, aldus spreker, art, 198 heeft mede en de artikelen 
199 en 200 hebben alleen betrekking op de waterschappen. 
Waarom het hoofdstuk niet te noemen "Van de Waterschap
pen en de Waterstaat"? 

Prof, Beel acht art. 197 en de plaats van deze 
bepaling aan het begin van het hoofdstuk wel van belang 
en evenzeer het vastleggen in de Grondwet van het toe
zicht der provincie op de waterstaat. 

Mr. van der Goes van Naters zou de bepaling 
van art. 198, lid 1, en artikel 197 naar de afdeling 
over de macht des Konings willen overbrengen. De be
paling van art. 198, lid 2, nieuw, en art. 199 in het 
hoofdstuk over de provinciën willen plaatsen en art. 
200 een plaats willen geven in het Vle Hoofdstuk, met 
wijziging van het opschrift van dit Hoofdstuk in "Van 
waterschappen en andere lichamen met verordenende be
voegdheid" . 

De meerderheid der aanwezigen geeft er de 
voorkeur aan, het Hoofdstuk in zijn oude vorm op de 
oude plaats te handhaven, deels uit, in de historie 
gewortelde, gevoelsmotieven, deels om het bijzondere 
belang van de waterstaat voor ons land. Zij verklaart 
zich echter bereid, het oordeel ter zake van de syste
matiek commissie af te wachten. 

Daarna wordt overgegaan tot bespreking der 
afzonderlijke artikelen. 

Artikel 197 Tot handhaving van het bestaande artikel in 
zijn oude vorm wordt besloten. 

Artikel 198 Op voorstel van Mr. van der Grinden en Prof. 
Molenaar worden enkele kleine redactiewijzigingen in de 
Ie alinea aangebracht* ("'s Rijks kas" wordt "'s lands 
kas"; tussen "wijze" en "gevonden" wordt "worden" in
gevoegd) . 

Prof» Beel vraagt, of enkel het toezicht over 
bepaalde waterstaatswerken en niet dat over de water
schappen door het provinciaal bestuur aan anderen kan 
worden opgedragen. Het geval kan zich voordoen bij wa
terschappen, gelegen in meer dan één provincie. 

* 
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De Voorzitter merkt op, dat de waterstaats-wet 
het toezicht over dergelijke waterschappen an de Kroon 
opdraagt» Dit heeft nooit aanleiding gegeven tot moei
lijkheden. 

Wanneer de mogelijkheid tot overdracht van het 
toezicht op waterschappen wel wordt aangenomen, moet dit 
zeker in de Grondwet worden vermeld, aldus Prof-, BgeZL, 
als men ter zake voor het toezicht op waterstaatswerken 
een basis in de Grondwet heeft. 

*̂ e Commissie gaat er mede accoord, in art, 198, 
lid 2, na "werken" "in 'te voegen "of 'bepaalde waterschap
pen" , 

Subcommissie V zal de aangelegenheid opnieuw 
bekijken, in verband met een opmerking in het advies 
van de Commissie Waterstaatswetgeving met betrekking tot 
de vraag,- of een speciale regeling voor interprovinciale 
waterschappen nodig is. 

Artikel 199 Mr. van der Grinten, stelt voor, het artikel 
aldus te lezens 

"De Provinciale Staten zijn bevoegd, met goedkeuring 
des Konings, waterschappen op te richten en op te 
heffen. De reglementen voor de waterschappen wor
den door de Provinciale Staten vastgesteld." 

-̂ e Voorzitter merkt op, dat in 1848 juist de 
mogelijkheid tot het maken van veranderingen in de in
richting is opgenomen om een in de praktijk gebleken 
leemte in de bepaling te stoppen (art. 192 GW I848). 

Prof. Beel herinnert er aan, dat oude water
schappen nog bij stichtingsacte zijn opgericht, in ver
band v/aarmede het enkel noemen van reglementen in deze 
bepaling niet voldoende is. 

De Subcommissie zal de redactie nader bekijken. 

Artikel 2C0 Op voorstel van Mr. van der Grinten zal in dit 
artikel en in artikel 199 "instellingen" worden vervangen 
door het modernere woord "lichamen" en zullen in het 2e 
lid van art, 200 de woorden "aan de waterschappen" wor
den geschrapt. 

De vraag wordt gesteld, of "huishoudelijk" 
moet worden gehandhaafd in de bepaling van het Ie lid» 
In de overeenkomstige artikelen betreffende de provin
ciën en de gemeenten komt dit v/oord ook niet voor, al
dus Mr. Kan en wordt gesproken van verordeningen, die 
het in het belang van de provincie/gemeente nodig oor
deelt. 

Prof, Hooykaas merkt op, dat in de artikelen 
137 en 146 eerst gesproken wordt over het bestuur van 
de huishouding en Me.i. Revers acht het gewenst ook bij 
de waterschappen te blijven spreken van huishoudelijk 
belang, nu in het provinciale en het gemeentelijke 
hoofdstuk de term "huishouding" is gehandhaafd.. 

De Commissie gaat hiermede accoord. 
Prof. 5ee! vraagt of het zin heeft in het 

laatste lid de politiedwang te noemen, naast door straf
fen te handhaven bepalingen. Bij de provinciën en gemeen
ten wordt ook slechts van strafbepalingen gesproken. 

De Voorzitter antwoordt, dat hier gedoeld wordt 
op de keurbevoegdheden en dat de keurenwet deze omschrij
ving geeft. 

Overigens wordt het voorstel van de Subcommis
sie met betrekking tot dit artikel aanvaard. 

Additioneel artikel Het noemen van het jaar 1952 in dit artikel 
ontmoet bezwaren. Voorgesteld wordt het te vervangen 
door "thans" of door de redactie van het additionele 
artikel II van de Grondwet van 1917. " " 
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Tenslotte worden da disotf^si^-s &u*e*'' he^i Hoofd
tak "Van de Veranderingen" voortgezet. 

O' 

:05 Op het door Mr, Kan geuite "bezwaar, dat in de 
bepaling niet is uitgedruh^f dat de Koning zelf de afkon-. 
diging verricht, merkt ProftHoo ykaas op, dat de bestaande 
'bepaling dit ook niet inhoudt» De positie van dg Koning 
te dezen is door de nieuwe redactie versterkt, nu met 
zoveel woorden is "bepaald, dat de Koning de wijze van 
afk o n&i ging regelt. 

Het artikel wordt daarna overeenkomstig het 
voorstel van de Subcommissie aanvaard. 

Artikel 206 De Commissie gaat zonder meer agcoord met de 
voorgestelde .redactie. 

Artikel 206 a Op een vraag van Mr # Jonkman, of de in dit ar
tikel 'bedoelde wet tot wijziging van "de in de Grondwet 
genoemde "bedragen de Grondwet zelf wijzigt, antwoordt de 
Voorzitter "bevestigend. 

Mr. van der Grinten v/ijst er nog op, dat aan
vankelijk tussen Subcommissie* Il en Subcommissie IV een 
controverse heeft "bestaan over de vraag, of de gekwali
ficeerde meerderheid van het aantal zittende leden of van 
het aantal uitgebrachte stemmen moet worden geëist. 

Prof. Hoo.ykaas merkt op, dat in art» 204 het 
aantal der uitgebrachte stemmen als "basis is genomen. Van 
de zijde van Subcommissie II is kiertegen geen bezwaar 
gemaakt. 

Het voorstel met betrekking tot art, 206 a 
wordt nu aanvaard. 

Artikel 207 Ook met het voorgestelde art. 207 gaat de com
missie accoord. 

Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Er 
wordt afgesproken, dat niet op Woensdag 21, doch eerst 
op Woensdag 28 Februari a.s. weer "bijeengekomen zal wor
den. Deze vergadering zal als gewoonlijk worden gjéhoiid^ 
in de De Lairessez-aal en besinnen om 8 uur. 
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