
STAATSCOMMISSIE 
HERZIENING GRONDWET 

Verslag van de zevende plenaire vergadering, 
gehouden op v7oensda4g 28 Februari 1951 te 20.15 uur in de 

De Lairessezaal, 

A a n w e z i g ? Mr.J.R.H.van Schaik, Voorzitter en de 
leden § 
Mr, J • H# van Maarseveen 7Prof.Mr. R. Kranen- • 
burg, Prof «Mr. Pr, G. van den Bergh,Prof. 
Pr.A.M.Ponner, Prof.Mr.Pr.J.P.A.Francoic, 
Jhr.Mr.M.van der Goes van Naters, M«?, 
Gorsi ra, Mr,J.P,Hooykaas, Mr.J*A.Jonkman 3 
Prof.Pr,7.J.A,Kernkamp ,Prof.Pr.J9H0 A,Lo~" 
gemann, Prof.Mr.A.N.Molenaar^Mej.Mr,H.J9D, 
Revers, Pr.A.A.L,Rutgers, Pr.J.Schouten en 
Mr.P.J.Witteman./Mr.P. J«Oud,Mr.Pr.R,E.Pos, 
Mr.7.C.L.van der Grinten en Mr.J.M.Kan 
tevens Secretarissen 
-ej.Mr.H.S.Bok, Mr.11.J.P.P.baron van 
Harinxma thoe Sloot en, Jhr> Mr. A.J.M, van 
Nispen tot Pannerden en Mr.W.Duk, Adjunct-
Secretarissen, 

Afwezigs Prof.Pr.L.J.M. Beel? ProféMr, 
C.P.M.Roimne en de lieer H.W.Tilanus. 

ff o tulen. _6e pil e- Prof, van den Bergh ra er kt op-, dat op blz.4s 

naire vergadering van de notulen van de Tesïe vergadering in de tweede 
regel van onderen van de derde alinea :;tegen" moet wor
den gewijzigd in :,voor:' „ Hierna, worden deze notulen 
gearresteerd. 

Van Provinciën Het voorstel van Subcommissie V betreffende 
'de splitsing in vier artikelen van het oorspronkelijk 
door deze Subcommissie voorgestelde artikel 137 wordt 
geacht te zijn overeenkomstig de in de vorige verga
dering door de plenaire Commissie terzake geuite wensen. 

Op verzoek van Prof •Hpjjyjcaas worden enkele 
redactiewijzigingen aangebracht in ïe nieuwe artikelen 
137 en 137a, die nu gaan luiden: 

Arti_kel_ .1.3,7 
;i Aan het provinciaal bestuur worden de regeling
en het bestuur van de huishouding der provincie over
gelaten. 

Het maakt de verordeningen, die het in het bel; 
der provincie nodig oordeelt. Voor zover de wet niet 
de op te leggen straffen regelt, kunnen uitsluitend 
de Provinciale Staten op overtreding dier verorde
ningen, binnen door de wet te bepalen grenzen, straf
fen stellen.:' 

Artikel 137a 

ten en algemene maatregelen van bestuur kun
nen het provinciaal bestuur opdragen zijn medewer
king bij de uitvoering daarvan te verlenen. Medewer
king bij de uitvoering van verordeningen van andere 
openbare lichamen kan bij de wet aan het provinciaal 
bestuur worden opgedragen, wanneer het deze niet 
vrijwillig verleent. 
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Aan liet provinciaal bestuur wordt daarbij zoveel mo
gelijk vrijheid gelaten. Tot de medewerking kan het stel
len van regels mede behoren.:! 

Mr«Jonkman heeft bezwaar tegen het gebruik van 
het woord "Eijlc" in artikel 137c, omdat liet de bedoeling 
is deze benaming te reserveren voor het gehele Koninkrijk. 

Van cl e gemeenten Het subsidiaire voorstel van de Subcommissie -
""een splitsing van het oorspronkelijk voorgestelde artikel 
146 in vijf, in plaats van in vier nieuwe artikelen, door 
de bepalingen over de verwaarlozing van zijn taak door 
het gemeentebestuur in een afzonderlijk artikel onder te 
brengen - is slechts gebaseerd op cle -wens een systemati
scher indeling te geven, aldus Prof,van den Bergh, Mate
riële wijziging wordt hiermede niet beoogd. 

Prof.Logemann merkt op, dat niet blijkt, wat in 
artikel 146a I met :'taak;' is bedoeld. Spreker stelt voor 
dit woord te vervangen door "huishouding:'. 

Prof,vanjien^Berjjh acht de redactie van het 
nieuwe artikel 14<oa T ooTc' niet geheel juist. Hij zou het 
in het eerste lid willen verwijzen naar artikel 146 en 
in het tweede lid naar artikel 146a. 

Prof«Donner is van oordeel, dat de noodzake
lijk gebleken verwijzingen het speciale artikel over cle 
verwaarlozing minder aantrekkelijk maken. De Commissie be
sluit dan ook niet het subsidiaire voorstel te aanvaarden, 
maar te blijven bij de verdeling volgens het primaire 
voorstel, zoals ook in de vorige vergadering in de bedoe
ling lag. 

De door de heren Hooykaas en Jonkman mot betrek
king tot cle overeenkomstige artikelen inzake de provin
ciën voorgestelde wijzigingen zullen ook in deze artikelen 
worden aangebracht. 

Tan de _7a;berstaa;t> Het hoofdstuk over de Waterstaat wordt overeen
komstig het voorstel van Subcommissie V vastgesteld. 

Hr.van der G-pe_s__van jj.it.ejrs komt terug op het 
voorstel, door hem in de vorige"plenaire vergadering ge
daan, het hoofdstuk ::Van de Waterstaat" te laten verval- . 
len en de artikelen in andere hoofdstukken der G-rondwet 
onder te brengen (Zie de notulen van de zesde plenaire 
vergadering, blz.6). Me3\^ejvers verwijst naar de discus
sies door Subcommissie V over de plaats van de Waterstaats-
artikelen gevoerd (Zie notulen van deze Subcommissie van 
de zevende vergadering, blz«6)«Prof#Kranenburg merkt op, 
dat Subcommissie III juist een systeem,tegenoversteld 
aan dat, wat nu door Mr. van der G-o es van Nat er s wordt 
voorgesteld, heeft gevolgd bij het hoofdstuk over de de
fensie. Overeenkomstig het besluit van de vorige vergade
ring wordt de beslissing terzake aan de Commissie voor 
de Systematiek overgelaten, onder voorbehoud, dat aan de
ze Commissie wordt medegedeeld, dat cle plenaire Commissie 
zich in principe in meerderheid vóór het behoud van het 
ofdstuk "Van de Waterstaat11 heeft verklaard. 

Mej.Revers heeft bezwaar tegen de plaatsing van 
de in cle 1 aatste~zir van dit artikel vervatte bepaling. 
Sr wordt in deze zin gesproken over de C-rondwetskamer, 
aldus spreekster, die pas in het daarop volgend artikel 
wordt geïntroduceerd. Zij is van oordeel, dat de bepaling, 
die betrekkin,, heeft op de werkwijze van de ICamer voor de 
Grondwetsherziening, bovendien meer thuis hoort in de eer
ste alinea van artikel 204a. v 

van Ae__VGrrs.n_ 
cfe" ' gen 
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Mr,van der Grinten merkt op, dat de vraag, of afzonder
lijk kan ..-orden "beslist over onderdelen, wordt geregeld in 
de wet, die in eerste lezing tot stand is gekomen. In ar
tikel 203 zijn de bepalingen over deze wet samengebracht. 
Spreker erkent het eerste bezwaar, dat door Mej,Revers 
naar voren is gebracht, maar acht dit niet onoverkomelijk. 
Het hier gevolgde systeem treft men ook elders in de 
Grondwet aan, 

Artikel 204 Met betrekking tot de in dit artikel van toepas
sing verklaarde artikelen heeft Prof.van den Bergh enkele 
opmerkingen: • J 

Artikel 84 

Spreker zou dit artikel niet willen volgen, wan
neer het voorstel van Subcommissie II, het aantal leden 
der Tweede Kamer tot 150 uit te breiden, wordt aanvaard,Er 
is geen reden, aldus Prof.van den Bergh, ook voor de Grond-
.tskamer 150 leden voor te schrijven. Daarmede zou boven

dien de moeilijkheid van het vinden van geschikte candida-
ten, die wel als bezwaar tegen het instellen van een zo
danige Kamer wordt aangevoerd, nog maar worden vergroot. 
Ie Commissie besluit het door de Subcommissie aanbevolen 
systeem van gelijk aantal leden voor Tweede Kamer en voor 
Grondwetskaner te volgen. 

Artikel 95 

Pr o f. van__den JB e rgh wijst er op, dat Subcommissie 
II zal voorstellen dit artikel te schrappen. Welk systeem 
denkt men dan te volgen voor het kiezen of benoemen van 
de voorzitter der Grondwetskamer ? De eenvoudigste oplos
sing zou z.i. zijn het thans voor de Eerste Kamer geldende 
systeem te kiezen, De Commissie besluit artikel 95 uit 
artikel 204 te laten vervallen en in een aparte alinea de 
aanwijzing van de voorzitter voor de Grondwetskamer te 
regelen op de wijze, als thans inartikel 95 is neergelegd* 

De toepasselijk verklaring van dit artikel, zal, 
aldus Prof.van den Bergh, tot het eerste lid beperkt moet 

-'den. De Commissie is het hiermede eens. 

Artikel 113 

Voorts zou spreker artikel-113j althans het 
tweede lid daarvan in artikel 204/̂ 'Tilen opnemen. Mr.van 
der Grinten deelt u,-.jde, dat de Subcommissie dit wel heeft 
overwogen, maar/van oordeel was, dat grotere vrijheid voor 
de bijzondere Kamer gewenst zou zijn«2yoor zoveel art.114 "betreft 

Tot opneming van art. 113, Tenslotte merkt Prof .van den Bergh op, dat de 
lid 2, wordt be-leden van de Xamer voor Grond we t sli e rzi en ing o o k genoemd 
sloten. moeten worden in artikel 171. Hierop zal de aandacht van 

Subcommissie I worden gevestigd. 
Hr.Kan zou ook artikel 110 van toepassing willen 

verklaren. 3pre~k¥r is voorts van mening, dat het aanbeveling 
zou verdienen de griffier van de Eerste ICamer voor deze 
functie aan te wijzen en dus artikel 102 niet van toepas
sing te verklaren. 

Prof.Hooykaas merkt op, dat ook artikel 109 
genoemd zou kunnen worden, maar, aldus spreker, de Sub
commissie heeft dit niet voorgesteld, omdat deze bepalin ; 
juist niet zou gelden voor de belangrijkste stemming der 
Kamer. 
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De beslissing op de, door I.Ir.Oud hierna gestelde 
vraag, of in artikel 204a niet gesproken moet worden van 
;'de Kamers der Staten generaal!? wordt aangehouden tot be
slist is op een eventueel voorstel van Subcommissie II tot 
wijziging van artikel 124, bij welk artikel voor artikel 
204a aansluiting is gezocht. 

Mr.Oud pleit er voor, de bepaling van artikel 206 
uit de Grondwet te schrappen en eventueel bij de additio
nele artikelen op te nemen. Zoals zij nu luidt eist 
dit artikel een vernummering van alle artikelen wanneer 
slechts 'één nieuw artikel in de G-rondwet wordt opgenomen. 

De Commissie deelt dit bezwaar van spreker, doch 
kan zich niet verenigen met een overbrengen van de bepa
ling naar de additionele artikelen. Zij gaat accoord met liet 
subsidiaire voorstel van Mr,Oud in artikel 206 het vernum
meren niet verplicht te stellen, maar de Koning de bevoegd
heid te geven, daartoe, voor zover nodig, over te gaan. 

Defflensig. De heer P<os heeft bezwaar tegen de redactie van 
de noot op blz.1 en de eerste alinea van de afdeling yver 
de splitsing van het tiende Hoofdstuk op blz.2 van de toe
lichting. De Overzeese Gebiedsdelen zouden hieruit kunnen 
concluderen, dat het denkbeeld van een Rijks-Grondwet 
door de Subcommissie is verworpen. Dit is echter niet de 
bedoeling geweest, men heeft zich juist 4.n 'ik'Hs" alg&mw«i. 
van een beslissing willen onthouden. Spreker stelt voor 
een toevoeging op te nemen in deze geest, omdat over 
de nieuwe rechtsorde nog niet is beslist. 

Artikel 187 Artikel 187 wordt overeenkomstig het voorstel 
van Subcommissie III vastgesteld, ondör opmerking van 
Prof.Donner, dat hij bezwaar heeft tegen het gebruik van 
de vreemde termen :,defensie:' in de titel van het Hoofd
stuk en ::collectief!' in artikel 107. 

~ bikel 187a Mr,van der Goes van Naters acht het niet juist, 
dat een zo belangrijke beslissing, als die over het geven 
van toestemming voor het beschikbaarstellen van troepen 
aan de Verenigde Vergadering wordt opgedragen. Deze be
slissing eist een zeer degelijke voorbereiding door elk 
der Kamers. Minister ŷ n_jv̂ ?̂ r3_e_ve_en antwoordt, dat het 
voorstel berust op de overweging, dat snel handelen ver
eist is als bijzonder spannende omstandigheden het zenden 
van troepen noodzakelijk maken. Bovendien zouden tegen
strijdige beslissingen der beide Kamers grote moeilijkhe
den meebrengen. Prof.Kr •-nenburg merkt op, dat ook voor 
de Koningskeuze de beslissing a \n de Verenigde Vergadering 
is opgedragen. Prof.Molenaar is van oordeel, dat voor zaken 
als deze het toch voldoende moet zijn, dat de Regering 
ejnmaal met de volksvertegenwoordiging overleg pleegt. 

De Voorzitster stelt de vraag, of de toestemming 
ook kan worden ingetrokken. Ze kan wel geclausuleerd gege
ven worden, aldus Minister van.,J^^.rA^YAOJL» Mr._van der 
Grinten meent, dat intrekking niet mogelijk is, doch wel 
kan één der Kamers een motie aannemen, waarbij er op wordt 
aangedrongen de troepen terug te roepen. 

"•Ir.Kan merkt op, dat voor de beantwoording van 
deze vraag van "ïelang is, in welke vorm de toestemming 

~dt .gegeven. Wordt de wetsvorm gekozen, dan zal het 
intrekken van de toestemming moeilijk zijn. 

Artikel 206 
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Mr•Jonkman verwijst naar artikel 59, waaraan 
de bepaling van artikel 187a, lid 2 is ontleend. Prof. 
Hooykaas is van oordeel, dat deze verwijzing niet tot een 
bepaalde conclusie leidt, omdat artikel 59 nimmer is toe
gepast. Minister v an „Maar s eye en merkt op, dat overal waar 
de Grondwet de vraag openlaat, of iets al dan niet in de 
wetsvorm moet geschieden, de praktijk toch altijd deze 
wetsvorm kiest. Spreker vraagt zich af, hoe het recht van 
amendement zal moeten worden uitgeoefend, wanneer het ge
ven van de toestemming niet in de vorm van een wet wordt 
gegoten. Prof.Molenaar spreekt als zijn mening uit, dat 
wijziging en verlenging van de termijn, waarvoor de toe
stemming is gegeven, beschouwd moeten worden als geheel 
nieuwe besluiten. De Voorzitter wijst er op, dat voor het 
tot stand komen van een wet steeds de medewerking van de 
Koning nodig is, Hoe moet het dan voor de beëindiging van 
de toestemming, vraagt spreker. Prof ,I)onner is van oordeel, 
dat de Staten G-eneraal zeker niet alleen, bevoegd moeten 
zijn het besluit in te trekken. 

Prof.Mc^lenaar vraagt zich af, welke Kamer be
voegd is tot het plegen van overleg met de Regering, wan
neer de omstandigheden dit overleg wenselijk maken, 
als de toestemming door de Verenigde Vergadering is gege
ven. Minister van Maarseveen antwoordt, dat deze vraag 
niet anders ligt, dan wanneer de toestemming door beide 
Kamers separaat zou zijn behandeld. De keuze van de wets
vorm zou dit misschien duidelijk kunnen doen uitkomen, 
aldus spreker. Men zou een redactie kunnen kiezen in de 
ĝ eest van artikel 30, lid 2. 

Pro f. Kranenburg en Mr. vaji_der Grinten zijn 
van oordeel, dat de aangelegenhei cT"3oor de Grondwet niet 
aan een bepaalde procedure moet worden gebonden. De nor
male politieke verantwoordelijkheid zal hier de juiste 
oplossing bieden. 

De goedkeuring wordt slechts geëist, aldus 
Prof.Logemann, om te voorkomen, dat de Regering het land 
voor "een fait accompli zet, op grond van de overweging, 
dat het verlenen van militaire hulp, in hoe geringe mate 
dan ook, grote politieke gevolgen kan hebben. 

Mr,Jonkman wijst nog cp het verschil in termino
logie met artikel "59 * In laatst genoemd artikel wordt 
gesproken van goedkeuring, in artikel 187a van toestemming. 
Vellicht ligt hierin een aanwijzing van de te volgen pro
cedure. Prof.Kernk^mp antwoordt, dat goedkeuring in de 
historie ook niet gebonden is aan de wetsvorm. 

Besloten wordt, het voorstel van de Subcommis
sie te aanvaarden met wijziging van "behoudens voor zover 
het Koninkrijk5' in "voor zover het Koninkrijk niet". 

Prof Vormer betwijfelt of de laatste zin van de 
eerste alinea van de toelichting op artikel 187a juist 
is. "Onverenigbaar" acht hij aanvechtbaar, wel is het on
gewenst, dat aan de Koning het opperbevel wordt opgedra-r 
gen, Prof.Kernkamp is wel op het behoud van de passage 
gesteld. Een opperbevelhebber is gebonden aan een in
structie en moet verantwoordin^ afleggen over zijn op
treden. Spreker acht dit onverenigbaar met de onschend
baarheid van de Koning. Prof.Kran e nburg merkt op, dat men 
in Engeland eertijds het opperoevelhebberschap voor de 
princecontfort ongewenst heeft geacht. In de oorlog van 
19H-1918 heeft het systeem in België goed gewerkt, al
dus Prof.Donner.Spreker acht het constitutioneel ook 
denkbaar, dat de Koning geen verantwoording schuldig is, 
doch slechts verplicht wordt tot overleg met de verantwoor
delijke Ministère 

Prof.Hooykaas kan ^ich omstandigheden denken, 
^rin het g e wen s t z ou/zi j n, de IConing tot opperbevelhebber 

/kunnen 
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te maken. Daarom zou hij in de Grondwet hierover liever 
geen uitspraak doen. Minister van Maarseveen merkt op, 
dat Prof.Hooykaas het oog heeft op zeer bijzondere om
standigheden, waarin een beroep op noodrecht kan worden 
gedaan. 

Bij stemming blijkt, dat slechts Prof.Hooykaas 
en Prof.Donner er voor zijn, de passage uit de toelichting 
te schrappen. 

Hierna wordt overgegaan tot artikel 187b, na 
opmerking van Prof.Molenaar, dat het gewenst is, in de 
toelichting uiteen te zetten, wOKWiia ±n> Qrtiko-l" 187QI"&» 

hoe de Commissie zich de taak van de verenigde vergadering 
denkt. 

Artikel l87"b Mr.van der G-oes van Natejrs vraagt, waarom in 
dit artikel de verdedigingswerken met zoveel woorden zijn 
genoemd. Het artikel bedoelt toch geen uitputtende opsom
ming te geven. 

• Prof.Kranenburg heeft bezwaar tegen het nieuwe 
beginsel, dat met dit artikel in de Grondwet wordt ge
bracht. Spreker verbaast er zich over, dat de militairen 
daarop hebben aangedrongen.Vroeger kwam van hun kant 
juist bezwaar tegen een wettelijke regeling; de materie 
zou daarvoor te technisch en te variabel zijn. Spreker 
vraagt zich af, of regeling bij de wet thans wel mogelijk 
is, nu wij door de collectieve verdediging veel meer 
internationaal gebonden zijn dan vroeger. Uit de toelich
ting blijkt, dat de Subcommissie ook niet enthousiast 
is geweest voor dit artikel. 

Minister van Maarseveen deelt mede, dat een re
geling bij de wet door de militairen gewenast werd, omdat 
zij in het verleden het ene goede plan door het andere 
verdrongen zagen v/orden. Zij verwachten, dat dit niet 
gebeurt, indien bij de materie een wet is geregeld. De 
Subcommissie heeft hiertegen aangevoerd, dat de wet wan
neer zij te veel in finesses zou treden ook herhaaldelijk 
zou moeten worden gewijzigd en indien zij algemeen zou 
worden gehouden, geen houvas: zou bieden. 

De heer Crorsira is van mening, dat de Grondwet 
hierover niets behoeft te bepalen. Ook nu is het mogelijk 
een en ander bij de wet te regelen. 

Prof.Kranenburg merkt op, dat deze opmerking 
niet volledig opgaat,~ omdat men vroeger meende, dat het 
oppergezag van de Koning een regeling bij wet onmoge
lijk maakt. 

De militaire adviseurs van de Subcommissie heb
ben er ook nog'op gewezen, aldus Dr.Ruigers, dat het tot 
standbrengen van een krijgsmacht een werk is, dat vele 
jaren vereist. Het wisselen van plannen tijdens de op
bouw veroorzaakt dikwijls grote geldelijke schade. 

Het gebrok, dat tot nu toe aan de plannen kleeft 
is volgens de militaire adviseurs, zo merkt Mr.van _der 
Grinten op, dat zij niet voldoende voorbereid werden. 
I.ïen hoopt, dat hierin als er een wet vereist is, veran
dering komt. 

Dij het opleggen van internationale verplich
tingen wordt, aldus Prof.Francois, in antwoord op een 
vraag van Prof.Kranenburg, rekening gehouden met de be
staande plannen. Blijkt dit in het geheel niet mogelijk, 
dan zal tot wijziging van de betreffende wet moeten wor
den overgegaan. 

I-lr. Jonkman stelt voor, de bepaling wel op te 
nemen, maar, om tegemoet te komen aan de in de vergadering 
naar voren gebrachte bezwaren te wijzigen in :?de wet 
kan regels geven....". 
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Bij de stemming blijken slechts de heren Fran-
cois, Rutgers en Logemann voor het opnemen van de bepa
ling van artikel 187b. Ook met de door Mr,Jonkman voor
gestelde wijziging kan de Commissie in meerderheid haar 
niet aanvaarden. 

Artikel 188 

e kannen 
gerekend 

worden 

Prof,Donner stelt voor, het slot van dit arti
kel te lezen; "...-.warop. . .vrijstelling van dienst wordt 
verleend1', In de praktijk bestaat de moeilijkheid, dat. 
slechts de mogelijkheid van gedeeltelijke vrijstelling, 
alleen voor wat betreft de gewapende dienst, wordt aan
genomen, als dit met zoveel woorden wordt gevraagd.. 7orclt 
in het algemeen vrijstelling van de dienst gevraagd en 
blijken de bezwarer/"a4*>& to •bep̂ 'jnkoyL tot de gewapende 
dienst, dan wordt het verzoek afgewezen.. Om deze moei
lijkheid in de toekomst te elimineren zou spreker het 
nieuwe artikel algemeen willen stellen door daarin te 
spreken van:,vri jstelling van dienst11. 

Hoewel enkele leden betwijfelen, of de aanbe
volen wijziging voldoende is om het gewenste doel te 
bereiken, wordt het voorstel van Prof.Donner door de Com
missie aanvaard. 

Het voorstel van Mr,Kan, het artikel als volgt 
te lezen: "Hjde wet worden de voorwaarden, waaronder en 
de gevallen waarin...•enz." wordt niet overgenomen,om-

derlandse Antillen er 
tot het stellen van alg? 

van 
mi ene 

dat naar Minister van Maarseveen mededeelt, de interimrere
lingen voor Suriname en de 
uitgaan, dat deze wet zich 
regels beperkt. 

Mr.Kan wijst verder nog op het verband met het 
delegatie vraagstuk, in de dc^de alinea van de toelich
ting op dit artikel aangeduid, en merkt 
moet worden gewijzigd in "bepaalt1'. 

£> 5 dat "bepaalde
:l 

Artikel 189 De redactie van dit artikel doet veronderstellen 
aldus Mr,Kan, dat het slechts betreleking heeft op hen, 
die tot de krijgsmacht behoren. Het moet toch ook moge
lijk zijn i.c, bijzondere verplichtingen aan burgers op 
te leggen. Mr.van der Grinten deelt mede, dat de opvatting 
wel is verdedigd, dat aan hen die wel tot de krijgsmacht 
behoren, maar niet in werkelijke dienst zijn, dergelijke 
bijzondere verplichtingen niet kunnen worden opgelegd. 
Om duidelijk te doen uitkomen, dat dit wel mogelijk is, 
is de wijziging in het artikel aangebracht. Om tegemoet 
te komen aan het door Mr.Kan geuite bezwaar, stelt spre
ker voor, in de tweede volzin van de derde alinea der 
toelichtin 
voegen 

g op d i t a r t i k e l 
naast de burgers11 . 

tussen "da- en "ook" in te 

Artikel 190 De Commissie besluit het eerste lid van dit 
artikel te schrappen. In de eerste plaats acht men de 
aanwijzing door de Koning pro forma van een door een 
internationaal orgaan benoemde opperbevelhebber een r 
diculisering van de Koninklijke macht, In de tweede p 
oordeelt 
paald om 

de Commissie het begrip -bevelhebber" te onbe-

ï-
laats 
e-

het artikel te kunnen aanvaarden, 
lIr,Kan vraagt, wat de bedoeling is van het 

tweede lid van het artikel. Wil men de gehele rechtst 
stand bij de wet regelen , of slechts de bevorderinge 
en het ontslag ? De toelichting klopt z.i. niet met 3$ 
artikel-. 

oe-
n 
t 
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De "bestaande Grondwet eist een wettelijke 
regeling van de recht sto'e stand voor beroepsofficieren 
(artikel 61), aldus Mr,van der Grinten. Ben wettelijke 
regeling heeft men nu oc~k voor dé Vrijwillig dienenden, 
niet zijnde officieren, verplicht willen stellen. Voor 
de dienstplichtigen bestaat reeds.de dienstplichtwet. 

Prof.Donner merkt op, dat deze dienstplicht
wet niets regelt voor de tijd, dat de dienstplichtigen 
onder de wapenen zijn. 

Ook voor de burgerambtenaren is weliswaar 
een dergelijke Grondwetsbepaling gevraagd, aldus Prof. 
Hoojjrkaas, maar daartoe is door de Commissie nog niet be
sloten. Spreker acht het opnemen in de Grondwet van der
gelijke bepalingen niet nodig. Hij adviseert het tweede 
lid van artikel 190 te schrappen. 

De heer Gorsira heeft principieel bezwaar 
tegen deze bepaling, als voor andere ambtenaren niet een 
overeenkomstige bepaling wordt opgenomen. Prof.Donner 
vraagt zich af, of een bepaling als deze veel zin nee ft. 
Spreker zou liever een regeling van de rechtstoestand 
in het algemeen verplicht stellen. 

De Commissie besluit, haar beslissing te 
dezenn^g even aan te houden, totdat het overeenkomstige 
voorstel met betrekking tot de burgerlijke ambtenaren ±i 
behandeld. 
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Artikel 191 Mr. Kan heeft bezwaar tegen da toelichting op dit 
artikel, omdat daarin de betekenis van artikel 157 wordt 
aangetast. Prof» Hooykaas merkt op., dat de betekenis van 
artikel 157 gezien d*e slotwoorden maar gering is en Minis
ter van_ JVEaa r s e v e e n acht het enkel een kwestie van terminolo
gie een wet aan te duiden als wetboek„ De ratio van het over
brengen dezer bepaling van artikel 157 naar dit hoofdstuk, 
is enkel geweest het bijeenbrengen van alle op de defensie 
betrekking hebbende artikelen in één hoofdstuk, aldus laatst
genoemde spreker. Daarmede wordt tevens bereikt, dat de wer-
kinssfeer van het militaire straf- en tuchtrecht tot de 
overzeese gebiedsdelen wordt uitgebreid. Deze defensie-artike
len gelden immers voor het gehele koninkrijk. Er wordt be
sloten, dat de bij de Regering in te dienen toelichting op 
dit artikel zo zal worden opgezet, dat niet te kort wordt 
gedaan aan de betekenis van het codificatie-artikel. 

Artikel 193 Prof. Hooykaas pleit er voor, dit artikel te schrap
pen. Spreker acht het niet juist in de Grondwet een inter
pretatie te geven aan een term, die in lagere wetten wordt 
gebruikt. Dr. Pos merkt op, dat de bepaling aansluit 'bij de 
interimregeling en Minister van Maars_ev e en is van oordeel, 
dat zodanige bepaling noodzakeïijkTis. Er moet iemand aan
gewezen v/orden, die uitmaakt of er oorlogsgevaar bestaat. 
De^e 'beslissing is van feitelijke aard en kan daarom niet 
aan de rechter worden overgelaten» Het zou mogelijk zijn, 
de uitwerking niet in de Grondwet maar in de daarvoor in 
aanmerking komende wetten te geven. Dit zou echter wijzi
ging van al deze wetten noodzakelijk maken. Prof, Kranenburg 
wijst er op, dat ook in het voorgaande Grondwetsartikel"-

wordt gesproken van gevallen van oorlogsgevaar. Mr, van der 
Lnten acht het waardevol, dat de Grondwet de regeling ;r ft. 

Hierdoor strekt ook de werkingssfeer van deze bepaling zich 
uit over de overzeese gebiedsdelen. 

De Commissie besluit, het voorstel van de Subcom
missie over te nemen; op voorstel van Prof, van den ."Bergh 
wordt tussen "of" en "oorlogsgevaar" het woordje"er" inge
voegd. 

Artikel 194- Prof. Kernkamp zou de mogelijkheid van niet bèta™ 
ling van schadevergoeding en de gebruiksvorderingen willen 
beperken tot de vorderingen in geval van oorlog (Zie de no
tulen van de 12e vergadering van Subcommissie III blz. 7). 

Prof. Logemann wijst er op, dat de voorgestelde 
redactie eist, dat de v/et uitdrukkelijk het toekennen van 
schadevergoeding moet uitsluiten. Mr. van der Grinten merkt 
op, dat er toch gevallen denkbaar zijn, waarin geeli aanlei
ding tot het geven van schadevergoeding bestaat. Ook Minis
ter van_Maarseveen acht het niet gewenst, de vergoeding van 
schaïïe verplicht te stellen. De Commissie sluit zich hierbij 
aan. 

Op voorstel van Mr. Kan wordt besloten het tweede 
lid van het artikel te laten vervallen. Dr. Pos merkt op, 
dat in de vorige oorlog zich de 'behoefte aan een Kringenwet 
in Suriname niet heeft doen gevoelen. De interimregelingen 
laten bovendien een wet als door deze bepaling bedoeld toe 
aldus Minister van Maarseveen, zodat het opnemen van een 
bepaling te dezer zake in de Grondwet niet noodzakelijk is. 

Artikel 194 a Prof. Hooykaas is van oordeel, dat de algemene re
gels in de artikelen löö, 189 en 194 bedoeld, zo kunnen zijn, 
dat nadere regels overbodig zijn. Indien er een nadere rege
ling moet komen, dan kan dit bij de algemene regeling worden 
bepaald. Spreker stelt daarom voor artikel 194 a te laten 
vervallen. De Heer Pos antwoordt, dat de interimregelin3en 
juist geen uitputtende wettelijke regeling als door Prof. 
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Hooykaas "bedoeld verdragen. Zij stellen nadere rebels bij 
-landsverordeningen in uitzicht. Prof. Hooykaas trekt daarna 
zijn voorstel in. 

Afctlkel 194 b Op een desbetreffende vraag van Prof» Hooykaas 
antwoordt Minister van Maarseveen, dat dit artikel" beoogt de 
in verband met de regelingen "voor Suriname en de Antillen 
'beperkte werkingssfeer van art. 192, voor Nederland over
eenkomstig de geldende regeling te verruimen. In de West 
hebben de gouverneurs de 'bevoegdheid in deze gevallen op 
te treden. 

Artikel 195 Prof. van den Bergh juicht het samenbrengen van de 
bepalingen der 'bestaande artikelen 195 en 196 in één artikel 
toe ? maar spreker heeft er bezwaar tegen, dat de woorden "in 
buitengewone omstandigheden" zijn uitgevallene De in dit ar
tikel omschreven bevoegdheid van de Koning wordt daardoor 
veel te ruim. De Commissie is het hiermede eens, 'bedoelde 
woorden zullen in het nieuwe artikel worden opgenomen. 

Volgens Prof. van den Bergh is voorts de impera
tieve vorm van de tweede zin van "deze alinea niet juist. De 
wet moet aangeven de gevallen, waarin tot het afkondigen van 
bijzondere rechtstoestanden kón worden overgegaan en voorts 
de wijze, waarop dit moet geschieden en de gevolgen daaruit 
voortvloeiende. Aangezien hier iets is samengebracht wat 
niet onder één noemer is te brengen, wordt besloten de zin 
aldus te doen luideni De wet regelt, welke bijzondere rechts
toestanden er zijn, de gevallen, waarin zij kunnen v/orden 
afgekondigd, de wijze waarop dit geschiedt, alsmede de gevol
gen". Op voorstel van Prof. Donnerwordt de term "bijzondere 
rechtstoestand" nog vervangen door "uitzonderingstoestand". 

Prof o van den Bergh merkt verder op, dat het noemen 
van de artikelen" 9 en 165 in het derde lid van artikel 195 on
juist is. Beide artikelen houden zelf reeds de mogelijkheid 
V3.n beperking bij de wet van de daarin vervatte rechten in. 
Prof, Donner is van oordeel, dat met de bij artikel 9 toege
stane beperking een volledig vergaderverbod niet in overeen-
stemming zou zijn. Prof. van den Bergh geeft toe, dat men 
hierover van mening kan verschillen, z.i. is een zodanig 
verbod voor een bepaalde tijd zeker als een beperking van 
het recht van vergaderen te beschouwen. Zijn bezwaar ten 
opzichte van artikel 165 valt naar zijn oordeel echter niet 
te betwisten. 

Prof o Hooykaas meent, dat de eisen, in artikel 165 
genoemd, in geval van oorlog niet gehandhaafd kunnen worden. 
t is daarom veiliger ook dit artikel in artikel 195 te 

blijven noemen. 
Prof. Donner heeft bezwaar tegen de beperking, ver

vat in de woorden "ten opzichte van de openbare orde en de 
politie" in alinea twee. De Commissie is het hiermede eens 
en besluit de woorden te schrappen. Bovendien zal het lid-
:ord "de" voor "bevoegdheden" komen te vervallen. 

Mr. Kan heeft bezwaar tegen de redactie van de 
eerste volzin der tweede alinea van de toelichting op dit 
artikel. Het is z.i. niet juist te spreken van "in een uit
zonderingstoestand verklaren". In de plaats daarvan zal wor
den gelezens "Het komt de Subcommissie dienstig voor de uit
zonderingstoestanden, welke de Koning voor ons land kan af
kondigen ...". Dezelfde wijziging zal moeten worden aange
bracht in de eerste zin van artikel 195 * lid 1. 

Voorts is, aldus Mr. Kan? de laatste alinea op 
:. 12 van de toelichting te positief. Als grondwettelijke 

bevoegdheden kunnen b.v. worden genoemd de verordenende 'bevoogd 
heid der gemeentebesturen, de bevoegdheden van de burgemees
ters met betrekking tot de openbare orde. Deze kunnen bij de 
nieuwe regeling ook aan andere organen worden opgedragen. 

voorstel van Prof. Hooykaas wordt verder het 
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laatste lid van het artikel nog aldus gewijzigds "Voor het 
geval van oorlog kan de wet het militaire strafrecht en de 
militaire strafrechtspleging van algemene toepassing verkil 
ren. " 

Hiermede is het hoofdstuk over de defensie afge
handeld. De Voorzitter sluit de vergadering en deelt mede, 
dat op Woensdag 7 Maart a.s. opnieuw bijeengekomen zal wor
den, zoals gebruikelijk in de De Lairessezaal, des avonds 
te 20 uur. 

5-3-51 

B/2 en 3 
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