
STAATSCOMMISSIE HERZIENING GRONDWET 

PLENAIRE VERGADERING 

Notulen van de 9e plenaire vergadering, 
gehouden op Woensdag 14 Maart 1951 te 20 uur in de De Lairesse-

Aanwez±£i Mr» J.R.H.van Schaik, Voorzitter en de leden? 
Pfb-T.TSrTC.J.M.Beel, Prof .Mr.Dr. G. van den Bergh, Prof.Dr. 
A.M.Donner, Prof.Mr,Dr.J.P.A.Prancois, M.P.Gorsira,Pro£. • ïr, 
J.P. Hooykaas , Mr. J. A. Jonkman, Prof.Mr. A. N.Molenaar, 3L.-. 
Dr.R.H.Pos , Dr. J. Schouten, E.'."/. Tilanus , Mr.P.J. Wittenian 
en Prof .Dr. J.H. A.Logemann. -, \ 
Mr.W.CL.van der Grinten, tevens Secretaris , 
Mr. J.H.Kan, tevens Secretaris, 
Mej .Mr.E.S.Bok, Mr.M.J.P.D.baron van Harinxma thoe Slooten 
en Jhr.Mr.A.J.M.van Nispen tot Pannerden, Adjunct-Secreta
rissen. 

Afwezig; Mr.J.H, van Maarseveen, Prof.Mr.R.Kranenburg, 
Mr.P,J.Oud, Pro f.Mr.C.P.M.Romme, Jhr.Mr.M.van der Go e s 
van Nate:;s, Prof .Dr. W. J. A.Kernkamp, Me j .Mr. PI. J.D.Revers 
en Dr.A.A.L.Rutgers, 
Mr.W.Duk, Ad junct-S e ere tari s, 

De notulen van de vorige vergadering worden 
goedgekeurd, onder voorbehoud van onderstaande wijzigingen 

Pag. 6: in de 6e alinea van boven worden ge
schrapt de woorden "door Mr. van der Goes van Naters"; 

in de eerste volzin van de 7e alinea 
wordt "echter" geschrapt en "met betrekking tot de open
bare orde." 

Pag. 7o eerste volledige alinea, de 6e regel te 
lezen als volgts "En zich thans, met handhaving van zijn 
standpunt ten aanzien van de zaak in haar geheel, 'beper
ken tot enz."; 

in de vijfde volledige alinea van boven 
moet "wijziging" worden vervangen door "weigering". 

Pag. 8s de tekst van het additioneel artikel A 
moet enigszins worden gewijzigd en wel in deze zin, dat 
"deze 'bevoegdheid" wordt vervangen door "de in dat arti
kel "bedoelde bevoegdheid". 

Pag. 9% de heer Tilanus verzoekt 'bij de uitslag 
van de stemming over de vraag, of wijziging van het Hoofd
stuk over de Godsdienst in het algemeen gewenst geacht 
wordt, aan te tekenen, dat hij zich zijn definitief stand
punt voorbehoudt; 

in de laatste volledige alinea van onde
ren moet worden gelezens "dat ook artikel 92 van de Wet 
R.0. 2iiede in verband met artikel 483 van het Wetboek van 
Strafvordering " 

Artikel 204- Hierna wordt aan de orde gesteld de door Mr. 
van der Grinten ontworpen nieuwe tekst voor het eerste 
lid van artikel 204. 

Deze tekst wordt zonder meer door de plenaire 
Commissie aanvaard; met betrekking tot de in het derde 
lid van artikel 204 van toepassing te verklaren bepaling 
van artikel 75, lid 2, wordt er de aandacht op gevestigd, 
dat door Subcommissie II zal worden voorgesteld deze be
paling aldus te wijzigen, dat de termijn van veertig da
gen wordt geschrapt, zodat slechts wordt "bepaald, dat het 
samenkomen van de nieuwe Kamer binnen drie maanden moet 
geschieden. Deze wijziging levert uiteraard geen "bezwaar 
op voor de van toepassing verklaring van de bepaling ten . 
aanzien van de regeling voor de Kamer voor Grauwetsherzie-
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l) kwam eerst later ter vergadering. 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1950 Commissie-Van Schaik, notulen, plenair, 1951-03-14

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

Huygens ING, Grondwetscommissies 1883-1983
1950 Commissie-Van Schaik, notulen, plenair, 1951-03-14
NL-HaNA, BiZa/Wetgeving, 2.04.62, inv.nr. 116A
http://resources.huygens.knaw.nl/grondwetscommissies/onderzoeksgids/



-2-

Vervolgens wordt overgegaan tot de "bespreking van 
de toelichting van Subcommissie II met 'betrekking tot haar 
voorstellen inzake de 'bepalingen der Grondwet "betreffende de 
Eerste Kamer der Staten-G-eneraal, 

Eerste Kamer Als eerste krijgt Prof. van den Bergh het Y/oord. 
Spreker 'betoogt, dat het bestaan van de Eerste Kamer theo
retisch niet te verdedigen is. De twee theorieën, waarnaar 
de toelichting van de Subcommissie in dit verband verwijst, 
zijn naar zijn oordeel niet houdbaar» De theorie van de 
"waan van de dag" vond haar oorsprong in wantrouwen tegen 
de democratie» De sterke secundaire functie van het Neder
landse volk blijkt echter voldoende waarborg tegen de ge
vreesde overijling te bieden. De andere theorie gaat er van 
uit, dat de Eerste Kamer moet nagaan, of de Tweede Kamer wel 
in voldoende mate de rechtsovertuiging van het volk weer
spiegelt. Deze theorie faalt, omdat het niet mogelijk is de 
onzuiverheden in het beeld, dat het ene vertegenwoordigend 
lichaam vertoont door het andere vertegenwoordigend licha 
te doen ••vegnemen. 

Voor zover hem bekend, staat ook Prof, Kranenburg 
nog steeds op dit standpunt, aan een referendum de voorkeur 
gevend boven het instituut van de Eerste Kamer. In afwach
ting van het invoeren van een referendum, acht Kranenburg 
het echter wel gewenst de Eerste Kamer te behouden. Spreker 
zelf zou ook de instelling van een referendum, mits beperkt 
tot zeer bijzondere gevallen, voor onderwerpen, die het volk 
diep beroeren en op voorwaarde, dat er niet toe wordt over
gegaan j dan o23 aanvrage van een zeer groot aantal burgers, 
zeker op prijs stellen. 

Spreker wijst er op, dat de Grondwet ook nu reeds 
enkele bevoegdheden alleen aan de Tweede Kamer toekent, 
onder andere het maken van een voordracht voor de vervulling 
van vacatures in de Hoge Raad (art. 170) en voor de vervul
ling van vacatures in de Algemene Rekenkamer (art. 186), 

Vorder heeft het voor 'beide Kamers vrijwel ge
lijkluidend geschreven recht zich in geheel verschillend 
gewoonterecht ontwikkeldi De Ministers zijn verantwoording 
schuldig aan de Staten-Generaal, een motie van wantrouwen 
van de Jweede Kamer heeft echter geheel andere gevolgen dan 
eenzelfde motie van de Eerste Kamer. Bij de opdracht tot 
het vormen van een Regering wordt als voorwaarde gesteld, 
dat deze Regering het vertrouwen geniet van het Parlementc 
Bedoeld is slechts het vertrouwen van de Tweede Kamer. 

Een en ander doet bij spreker de wens opkomen - ook 
met betrekking tot het geschreven recht - wijziging te brengen 
in de positie van de Eerste Kamer. De taak van deze Kamer 
zal moeten worden tot een taak van revisie. Impliciet ligt 
hierin opgesloten, dat zij zich zal hebben te beperken tot 
medewetgeving. Eet interpellatierecht, het enquêterecht en 
het budgetrecht kunnen dan vervallen. 

Als tweede belangrijk punt stelt spreker de vraag, 
of het veto van de Eerste Kamer niet moet v/orden gemaakt tot 
een suspensief veto, zoals Engeland dat kent, of tot een 
gequalificeerd veto, als in Frankrijk gebruikelijk. Spreker 
geeft echter toe, dat het suspensief veto het bezwaar mee 
kan brengen, dat de Eerste Kamer mogelijk er eerder toe 
overgaat haar veto over een bepaald wetsontwerp uit te spre
ken o 

Een derde desideratum van spreker is een conflic
tenregeling. Wanneer er een conflict bestaat tussen Regering 
en Tweede Kamer enerzijds en Eerste Kamer anderzijds, dan 
kent ons Staatsrecht daarvoor s^^ middel, dat tot een op
lossing leidt. Ontbinding immers van de Eerste Kamer brengt 
slechts zeer zelden een zodanige verandering in haar samen
stelling, dat daarvan een oplossing te verv/a enten is. De sug-

tie is meermalen geopperd en pogingen zijn daartoe ook"ge-
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daan,- ook tot ontbinding van de kiescolleges voor de Eerste 
Kamer, de Provincielo Staten over te gaan, doch spreker zou 
de voorkeur geven aan een regeling, als door Mr. Oud voorge
steld: ontbinding van de Tweede Kamer in geval van een zeer 
ernstig en op andere wijze niet op te lossen conflict tus
sen -Regering en Eerste Kamer, onder bepaling, dat, wanneer 
het litigieuse wetsontwerp ook door de nieuwe Tweede Kamer • 
wordt aangenomen, dit ontwerp, zonder opnieuw de Eerste Ka
mer te pa-seren, tot wet kan worden verheven,, 

Wanneer deze suggesties v/orden gevolgd, zou spre
ker het behoud van de Eerste Kamer kunnen aanvaarden. 

^Prof o BeeJL vestigt de aandacht op hetgeen op 
i.2a van de toelichting is vermeld* Daarin wordt ge

constateerd, dat voor de Eerste Kamer een belangrijke taak 
is weggelegd, onder meer, omdat "herhaaldelijk beslissin
gen moeten worden genomen, waarbij de levensbelangen van 
het Nederlandse Volk rechtstreeks in het geding zijn." 

De wetsontwerpen, welke ter behandeling aan de 
ten--Generaal worden voorgelegd, zijn niet los te maken 

v i het algemeen regeringsbeleid* Door de Eerste Kamer uit 
te schakelen bij de begrotingsbehandeling zal dit college 
enkel incidenteel bij het te voeren beleid worden betrok
ken. Dit acht spreker onjuist. Eerste en Tweede Kamer moe
ten oeide reële betekenis hebben op het gehele vlak van 
we rk za amhe den, 

Betekent dit, dat elk hoofdstuk der begroting 
door beide instanties behandeling moet blijven vinden? 
G-e enszins! 

'Vaarom vraagt spreker, kan door meer relief te 
,.even aan de algemene beschouwingen - staatkundig en fi
nancieel - welke steeds aan de oehandeling der specifieke 

tin ,snoofdstukken voorafgaan - niet de mogelijkheid 
aan de Eerste Kamer geboden blijven om zich uit te 
n over het algemeen begrotingsbeleid* Spreker kan 

er mede accoord gaan, dat de afzonderlijke hoofdstukken 
kei de bewilliging erlangen van de Tweede Kamer. Laat 

derhalve de behandeling in de Eerste Kamer beperkt blijven 
; een algemene beschouwing over de begroting in ha:.a ge

heel. 
Het voorstel der Subcommissie gaat te ver. 1 

betekent een zeer belangrijke stap in de richting der af
schaffing der Eerste Kamer. Hiervoor acht spreker de Tijd 
niet gekomen. 

Terecht wordt in de noot op blz. 2 a er op gewe-
ook de toepassing van het vijfde hoofdstuk der 

- -.vet nog in een oeginstadium verkeert. Mede op grond 
ware aan de bevoegdheden der Eerste Kamer niet 

meer dan strikt geboden te tornen. Men moet voorts, wat 
Ie samenstelling der Eerste Kamer betreft, niet verder 

n op de weg van gelijkschakeling. Spreker hoopt bij de 
behandeling van de behandeling van de quaestie van de zit-

-gsduur hierop nader terug te komen.* 

uciais. van uy Leryie ivamer Te oeperKen TOT meo.e-weTgeving. JJe:-i 
steeds toenemend deel van de taak van de Regering vindt geen 
neerslag in de wetgeving - denk aan prestaties (subsidies), 
verleend aan burgers - maar v/el in de begroting. Met ver
schillende voorbeelden is aan te tonen, dat de Eerste Kamer 
belangrijk werk heeft verricht als uitvloeisel van de begro
tingsbehandeling. Spreker memoreert voorts haar invloed voor 
de oorlog op het buitenlands beleid en op 'het werkloosheids
probleem. 

Do besparing van tijd, welke men van de door de 
Subcommissie voorgestelde beperking van de taak van de Eerste 

r verwacht, zal zeker niet groot zijn, aldus spreker. De 
Eerste Kamer zal immers bij andere gelegenheden datgene ter 
tafel "brengen, wat nu bij de behandeling van de begroting 
naar voren komt. -4-
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daan,- ook tot ontbinding van de kiescolleges voor de Eerste 
aer, de Provinciele Staten over te gaan, doch spreker zou 

de voorkeiir geven aan een regeling, als door Mr. Oud voorge
steld; ontbinding van de Tweede Kamer in geval van een zeer 
ernstig en op andere wijze niet op te lossen conflict tus
sen -Regering en Eerste Kamer, onder bepaling, dat, wanneer 
het litigieuse wetsontwerp ook door de nieuwe Tweede Kamer . 
wordt aangenomen, dit ontwerp, zonder opnieuw de Eerste Ka
mer te passeren, tot wet kan worden verheven6 

'i'anneer deze suggesties v/orden gevolgd, zou spre
ker het 'behoud van de Eerste Kamer kunnen aanvaarden» 
v Prof. Bee-jr-veo-tigt de aandacht op hotgeon in het-
rapport omtrent de s'peciale "betekenis van het tweekamerstel-
selNrordt gezegde Spreker vraagt zich echter af, of men 
reedsN^ians niet te ver is gegaan op de weg van gelijkscha
keling o&r samenstelling van Eerste en Tweede Kamer. Voor 

heffingVan de Eerste Kamer is z.i. de tijd zeker nog 
niet rijp, ohder meer, omdat de lichamen, bedoeld in het 
Vijfde en SesdfesHoofdstuk van de Grondwet, nog niet voldoende 
tot ontwikkelingNzijn gekomen. 

Wat het voorstel tot beperking van de taak van de 
Eerste Kamer betref t^vr aagt spreker zich af, hoe men zich 
de uitwerking van de reyisie--taak van de Eerste Kamer voor
stelt. Zal zij de wetsontwerpen niet anders, dan in verband 
met de algemene lijnen van Ket staatsbeleid mogen beschou
wen? Zijns inziens zal de Kam&r in ieder geval de gelegen
heid moeten behouden deze algemene lijnen van het Regering-s-
en financieel beleid aan de hand T^n de begroting (Hoofdstuk 
I en VII A) in beschouwing te nemenVsJ-Vordt de oplossing in 
deze richting gezocht, dan behoeft daarin geen capitis demi-
nutio te worden gezien, wat wel besloterKligt in het voor
stel van de Subcommissie. Het staatkundigNs^eleid komt immers 
niet uitsluitend tot uitdrukking inde wetten^ hoe belang
rijk deze op zichzelf beschouwd ook zijn, voorhal niet wan
neer de verschuiving van de wetgeving naar de Regering, die 
. r. reeds geconstateerd kan worden, een groter omvahg aanneemt. 

Dat de Eerste Kamer deze controle op het ax3^emene 
regeringsbeleid behoiidt, acht spreker van belang, medeNjm 
de fouten, die inhaerent zijn aan het algemeen kiesreciiiNen 
do evenredige vertegenwoordiging, te corrigeren» -*-

Trof o Donner merkt op, dat Prof. van den Bergh in 
zijn betoog voorbij is gegaan aan de in het rapport aange
voerde motieven voor het behoud van de Eerste Kamer, te we
ten het verschil in samenstelling, doordat een andere cate
gorie van personen zich voor het lidmaatschap van deze Kamer, 
dat slechts een nevenfunctie is, kan beschikbaar stellen, 
dan voor het, de volledige werkkracht vorderende lidmaat
schap van de Tweede Kamer; en het verschil in taak met die 
van de Tweede Kamer door het ontbreken van het amendements
recht, 

In een tijd, waarin men het belang van de wetgevende 
taak van de Staten-G-eneraal ziet afnemen en de controlerende 
functie in betekenis wint, acht spreker het niet juist de 
taak van de Eerste Kamer te beperken tot mede-wetgeving. Een 
steeds toenemend deel van de taak van de Regering vindt geen 
neerslag in de wetgeving - denk aan prestaties (subsidies), 
verleend aan burgers - maar v/el in de begroting. Met ver
schillende voorbeelden is aan te tonen, dat de Eerste Kamer 
belangrijk werk heeft verricht als uitvloeisel van de begro
tingsbehandeling. Spreker memoreert voorts haar invloed voor 
de oorlog op het buitenlands beleid en op'het werklooshei.'' 
probleem. 

DG besparing van tijd, welke men van de door de 
Subcommissie voorgestelde beperking van de taak van de Eerste 
uer verwacht, zal zeker niet groot zijn, aldus spreker. De 

Eerste Kamer zal immers bij andere gelegenheden datgene ter 
tafel brengen, wat nu bij de behandeling van de begroting 
naur voren komt, -4~ 
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Evenals de vorige spreker verklaart Prof. Hole;-

naar veel v/aarde ring te he'b'ben voor het door cl e Subcommis
sie opgestelde rapport. Spreker pleit voor het behoud van 
de Eerste Kamer, Hij geeft de voorkeur aan een bezadigd 
oordeel na een rustig debat in de Eerste Kamer, 'boven een 
ref erendiim, waarvan en grote beroering in het volk het 
noodzakelijke gevolg moet zijn. 

Wel zou hij het budgetrecht aan de Eerste Kamer 
willen ontnemen. De meeste klachten, welke worden gehoord 
over de herhaling van het werk van de Tweede Kamer door 
de Eerste Kamer, hebben betrekking op de begrotingsbehan
deling. Daarnaast is het ook uit een oogpunt van efficiency 
onjuist het Regeringsbeleid, onmiddellijk nadat dit door 
de Tweede Kamer tot in finesses in beschouwing is genomen 
aan het oordeel van de Eerste Kamer te onderwerpen. 

Naast de taak van mede-wetgeving zou spreker in 
tegenstelling met Prof, van ö.en Bergh het interpellatie-
recht van de Eerste Kamer wel willen handhaven, om voor 
haar de mogelijkheid te behouden bepaalde punten ter sprake 
te 'brengen, die bij de discussies in de Tweede Kamer -^een 
aandacht hebben gehad» De omstandigheden kunnen zodanig 
zijn, dat juist de Eerste Kamer het aangewezen lichaam is 
om een bepaalde interpellatie te houden. 

De vrees van Prof. Donner, dat de Eerste Kamer 
er toe zal overgaan bij de behandeling van bepaalde wets
ontwerpen het algemeen beleid toch in beschouwing te nemen, 
deelt spreker niet. De Eerste Kamer zal zich de juiste be

king weten aan te leggen. 
Mr. Witteman verzoekt aanvulling van het rapport-

twee puntent 
Het verschil tussen de Eerste en de Tweede Kamer 

wordt mede geaccentueerd door het steeds nauwer v/ordende 
contact tussen de Tweede Kamer en de Regering. » 

Het is van belang, dat de Eerste Kamer, ook al 
is spreker voorstander van het denkbeeld om alleen de Twee
de Kamer het budgetrecht te doen uitoefenen, regelmatig 

maal per jaar met de Regering van gedachten kan wisselen 
over de algemene lijnen (ook financieel) van het Regerings
beleid. 

De taak van de Eerste Kamer 'bij de wetgeving kan 
vso^aen. 'beschouwd als een behandeling in tweede instantie, 
die hier van evenveel betekenis kan zijn als bij de recht
spraak. 

Overigens wake men er voor de Eerste Kamer te 
maken tot een doublure van de Tweede Kamer. 

De Voorzitter wijst er op, dat de taak van de Sta-
ten-G-eneraal, als volksvertegenwoordiging, bestaat in hot 
vertolken van de rechtsovortuiging van het volk, het beplei-

van de belangen van het volk bij de Regering en het kris
talliseren van de rechtsovertuiging in de wetgeving. Haast 
de twee takken van de volksvertegenwoordiging, de Eerste 
en de Tweede Kamer, heeft zich in zekere zin op dit gebied 

iIe tak ontwikkeld in de vorm van de pers. in de laat
ste jaren heeft de pers een zeer 'belangrijke plaats ingeno-

:. Kct komt veel voor, dat 'bij de behandeling in de Twee-' 
de Kamer wordt teruggegrepen op perspublicaties. De bete-

_is van de Eerste Kamer is ook daardoor verminderd. 
De vraag, waar het op aankomt, is dezes is het 

blijven bestaan van de Eerste Kamer doelmatig? Dit is alleen 
geval, wanneer de debatten van de Eerste Kamer nieuwe 
nten naar voren brengen. . e behandeling van de ver-

• billende onderwerpen, voo:. ze aan het oordeel van 
Kamer worden onderworpen, blijkt zo geperfectionneerd 

zijn, dat dit slechts zelden het geval kan zijn. Speciaal 
de behandeling van de begrotingen valt dit op, ook.al 
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heeft spreker meermalen in de Eerste Kamer geluisterd 
naar voortreffelijke redevoeringen. Daarom is de Subcommis
sie gekomen met het voorstel, het budgetrecht aan. de 
Eerste Kamer te ontnemen en haar .me_dewerking aan de verdere 
wetgeving te handhaven. De Eerste Kamer is niet het lichaam, 
dat invloed uitoefent op de algemene politiek der I-legering. 

Tegenover de referendum-gedachte staat hij 'be
slist afwij z end. 

Prof, Beel zou gaarne meer relief ^e^even zien 
aan het gestelde op blz. 4 a van het rapport inzake de mo
gelijkheid voor de Eerste Kamer om het algemeen regerings
beleid te 'bespreken aan de hand van de door de Koning en 
de Tweede Kamer vas t ges telde begroting» 

De motieven,~"tot TJehoud \an de Eerste Kamer, waar
op door Prof» Donner is gewezen, hebben ook op Prof. van 
den Bergh wel indruk gemaakt. Hij zoekt de oplossing van 
ïit* probleem echter in de richting van uitbreiding van het 
aantal leden der Tv/e e de Kamer. Hierdoor zal het lidmaat
schap van deze Kamer minder tijd vragen, zodat èn de leden 
meer tijd krijgen voor het onderhouden van contact met de 

..tschappij èn dezelfde categorie personen, die zich mi 
slechts voor de Eerste Kamer beschikbaar kunnen stellen, 
ooi: in de Tv/e e de Kamer zitting kunnen nemen. 

Daarnaast zou spreker dan het referendum willen 
invoeren als correctiemogelijkheid voor zeer bijzondere 
vallene 

De Keer TiLanus^ is er niet van overtuigd, dat 
het contact van de leden der tweede Kamer met de maatschap
pij te gering zou zijn geworden,'Ook in de Tweede Kamer 
zitten tal van mensen met belangrijke neven-(hoofd)functies. 
Het voorstel tot uitbreiding van het aantal leden der Twee
de Kamer is dan ook in hoofdzaak aanvaard op grond van de 
overweging, dat het contact met het buitenland een verblijf 
buitenslands voor langere of kortere tijd van verschillende 
leden noodzakelijk zal maken. 

Het denkbeeld van Prof. Beel zal naar sprekers 
oordeel moeilijk te verwezenlijken zijn. Behandeling van het 
algemene Pegerings- en financiële beleid zal enkel mogelijk 
zijn, wanneer de Eerste Kamer mede de onderdelen kent. Hij 
zou daarom ook de begrotingswetten ter behandeling aan de 
Eerste Kamer willen voorleggen. 

Het nauwere contact tussen de Tweede Kamer en de 
^ring, waarop door Mr. '.7'itteman de aandacht is gevestigd, 

heeft slechts bij wijze van proef de laatste maanden plaats 
gevonden. Naar veler oordeel is deze proef niet geslaagd. 
Spreker juicht deze neiging om te komen tot meer contact 

: de Pegering staatsrechtelijk ook niet toe. 
Invoering van het referendum moet spreker ten 

sterkste ontraden. 
Dr. Pos merkt op, dat de pers, waarop door de 

Voorzitter de aandacht is ^evestigd, de taa.k van de Kamers 
liet ̂ ebied van de voorlichting van het volk slechts kan 
/.vullen en niet geheel kan overnemen, omc.at zij niet 'be-
il:t over de gegevens, welke de Regering in de Kamerdebat

ten vorstrekto 
Spreker waarschuwt er tegen, niet uit behoudzucht 

:sluiten tot handhaving van de Eerste Kamer. De beslis
sende vraag is, zoals de voorzitter ook reeds heeft gezegd, 
of bij de behandeling in de Eerste Kamer nieuwe facetten 

r voren komen. 
Prof. Molenaar is van oordeel, dat dit toch wel 

geval is. Met de Keer Tilanus acht hij algemene beschou-
Lngen over de begroting, zoals Prof. Beel zich die denkt, 

alleen mogelijk, wanneer de Eerste Kamer alle begrotings
wetten voor zich heeft. 

De moeilijkheid in het door Prof. van "en Bergh 
voorgestelde systeem voor een conflictenregeling is, volgens 
hem, de beantwoording va,n de vraag, of men bij de behande
ling in de nieuwe Tv/eede Kamer nog te doen heeft met het
zelfde wetsontwerp, dat voordien door de Eerste Kamer is 

" rpen. ~6-
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?rof- IS^^$SL^SS£^ merkt op, dat in Engeland 
de speaker de 'bevoegdheid "heeft daarover te 'beslissen. 

Prof- Donner. ziet niet in, dat de bezwaren, 
die gevoeld worden tegen de Eerste Kamer, niet evenzeer 
'betrekking hebben op de 'behandeling van wetsontwerpen als 
op de behandeling van de 'begroting. Enerzijds wordt "be
toogd, dat de "behandeling in de Eerste Kamer een te gro
te 'belasting is voor de Regering, anderzijds ziet men 
in die "behandeling slechts een herhaling van hetgeen in 
de Tweede Kamer is geschied. Beide bezwaren spreken el
kaar z.i. tegen. Spreker dringt er nogmaals op aan, on
derwerpen, die niet in de wetgeving hun neerslag vinden, 
niet aan 'behandeling door de Eerste Kamer te onttrekken. 
Kij denkt "bijvoorbeeld aan het land'bouv7--Egalisatiefon-r,;, 
:1e vorming buiten schoolverband, de kunst en het roods 
genoemde 'buitenlands beleid. 

Mr- Jonkman herinnert aan een passage uit de 
installatierede,"door de Minister-President voor de Staats
commissie gehouden, waarin de hoofdbeginselen van onze 
constitutionele instellingen 'beproefd worden genoemd. 
Dit wijst toch in de richting van behoud van het twee-

-o 
tra ging on bij tijd en wijle van gebrek aan besluitvaar
digheid, maar deze nadelen wegen niet op tegen het voor
al, dat zijns inziens in het stelsel van evenwicht be

sloten ligt, waardoor onze staatsinrichting word" , Ü — 

kenmerkt, en dat voldoet aan de behoeften van het Neder
landse volk. De historische ontwikkeling heeft een strr'jd 
tussen de verschillende machten te zien ^QQOVQTI. EO: 
hee f t pla a t s &erna a kt v o o r o e n samenwe rking, waardo o r 
behoorlijke functionering van het staatsbestel is ont
staan. In de Eerste Kamer zou i&enwieht 
n gezien tegen de neigin 

Kamer, /en Prof. Molenaar 
De voorbeelden ter zake van het uitoefenen van 

een positieve invloed op het regeringsbeleid, door Prof. 
Donner £n eerste instantie genoemd,zou spreker nog willen 
onvullen met te herinneren aan de invloed van de Eerste 
vier op de handhaving van de vrije voren over de './ester-

schelde. Ook bij de moeilijkheden, gerezen bij hot tot 
stand koven van de Interimregeling voor Suriname, mag 
men de invloed van de Eerste Kamer niet gering schatten. 
alinea icomt te lui dom ^Verder denkt spreker aan kritiek 
van de zijde der Eerste Kamer op wetsontwerpen, waarin 
onvoldoende de gevolgen van de soevereiniteitsoverdracht 
^?e/fQ?°«

 w* r e n gehouden (bv. ontwerp 1290, zitting 
1S4-Ö/49) en herinnert hij er nog aan, dat de Regering 
lve oij ae behandeling der grenscorrecties in de Eerste 

aamer ae kabinetskwestie heeft gesteld,^ 
in een tweedelige !Staten-Generaal ook voordelen; wat hoi; 
budgetrecht betreft is spreker hot ÏIOQ, niet geheel met 
zich zelf eens. De behandeling van de begroting in de 
Tweede Kamer vraagt zoveel tijd, dat de Eerste Kamer 
daarover pas zeer laat, dikwijls te laat, te oordelen 
krijgt̂ . Ook de volgorde van behandeling der verschillende 

rotingshoofdstukken acht spreker zeer onbevredigend. 
De normale gang van zaken zou zijn, dat de Eerste Kamer 
de begroting te behandelen zou krijgen, wanneer deze in 
haar geheel de Tweede Kamer zou zijn gepasseerd. Een re-
gelin rbij de vaststelling van de begroting aan Kroon 
en Tweede Kamer zou zijn opgedragen - 'boekhoudkundig ook 

eling beter te verdedigen dan de bestaande,/- zou spreker wel 
kunnen aanvaarden, mits daarbij voor de Eerste Kamer het 
recht werd gegarandeerd, op een geschikt ogenblik, in 
overleg tussen haar en de ." :ng te bepalen, het Rege
ringsbeleid, zoals dit in de begroting tot uiting koot, 

~7~ 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1950 Commissie-Van Schaik, notulen, plenair, 1951-03-14

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



-6-

Prof. van den Bergli merkt op, dat in Engeland 
de speaker de bevoegdheid heeft daarover te 'beslissen. 

Prof a Do_nne_r ziet niet in, dat de bezwaren, 
die gevoeld worden tegen de eerste Kamer, niet evenzeer 
'betrekking hebben op de 'behandeling van wetsontwerp en als 
op de 'behandeling van de 'begroting. Enerzijds wordt be
toogd, dat de behandeling in de Eerste Kamer een te gro
te 'belasting is voor de Regering, anderzijds ziet nier̂  
in die 'behandeling slechts een herhaling van hetgeen in 
de Tweede Kamer is geschied. ."Beide bezwaren spreken el
kaar z.i. tegen. Spreker dringt er nogmaals op aan, on
derwerpen, die niet in de wetgeving hun neerslag vinder., 
niet aan 'behandeling door de Eerste Kamer te onttrekken, 

j denkt 'bijvoorbeeld aan het Landb^uw-Egalisatiefonds-, 
de vorming 'buiten schoolverband, de kunst en het reed 
,-enoemde buitenlands beleid. 

Mr- Jonkman herinnert aan een passage uit 
installatierede,'door de Minister-President voor de Staats-

missie gehouden, waarin de hoofdbeginselen van onze 
constitutionele instellingen 'beproefd worden genoemd. 
Dit wijst toch in de richting van behoud van het twee
kamerstelsel. Weliswaar brengt dit nadelen mee van ver
traging en bij tijd en wijle van gebrek aan besluitvaar
digheid, maar deze nadelen wegen niet op tegen het voor
deel, dat zijns inziens in het stelsel van evenwicht be
sloten ligt, waardoor onze staatsinrichting .V, 

kenmerkt, en dat voldoet aan de behoeften van het Neder
landse volk. De historische ontwikkeling heeft een sti 
tussen de verschillende machten te zien g°SeYQn' -)G' 
heeft plaats gemaakt voor een samenwerking, waardoor 2011 
behoorlijke functionering van het staatsbestel is ont
staan. In de Eerste Karner zou een tegenwicht kunnen wor
den gezien tegen de neiging tot meeregersn van de Tweede 
Kamer, /en Prof. Molenaar 

De voorbeelden ter zake van het uitoefenen van 
een positieve invloed op het regeringsbeleid, door Prof. 
Donner £p. eerste instantie genoemd,zou spreker nog willen 
aanvullen met te herinneren aan de invloed van de Eerste 

ïer op de handhaving van de vrije veren over de "/ester-
schelde. Ook bij de moeilijkheden, gerezen bij het tot 
stand koiiien van de Interimregeling voor Suriname, mag 
men de invloed van de Eerste Kamer niet gering schatten. 
Â erder denkt -s prek e r aan de wijsigingon ̂—op inotigatimaa;-
de Eerste Kamer aangebraC'itj_Jini_Jiê m wier 
werl:ingssfeeji_j2â -d̂ Ĥ  aan Indo--

i j 
De invloed van de Eerste Kamer op de wetgevi: 

zou spreker in ieder geval will&n behouden? met betre 
king tot de controle op het 'beleid der Regering ziet hij 
in een tweedelige Staten-Generaal ook voordelen; wat het 
budgetrecht betreft is spreker het nog niet geheel met 
zich zelf eens. De behandeling van de begroting in de 
rweede Kamer vraagt zoveel tijd, dat de Eerste Kamer 
daarover pas zeer laat, dikwijls te laat, te oordelen 
kiv.gt. Ook de volgorde van behandeling der verschillende 

rotingshoofdstukken acht spreker zeer onbevredigend. 
De normale gang van zaken zou zijn, dat de Eerste Kamer 
de begroting te behandelen zou krijgen, wanneer deze in 
haar geheel de Tweede Kamer zou zijn gepasseerd. Een re-
gelin rbij de vaststelling van de begroting aan Kroon 
en Tweede Kamer zou zijn opgedragen - 'boekhoudkundig ook 

ding beter te verdedigen dan de bestaande/- zou spreker wel 
kunnen aanvaarden, mits daarbij voor de Eerste Kamer het 
recht werd gegarandeerd, op een geschikt ogenblik, in 
overleg tussen haar en de Regering te bepalen, het Rege
ringsbeleid, zoals dit in de begroting tot uiting kout-, 
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in zijn geheel aan een "beschouwing te onderwerpen. Dit is 
ook daarom 'belangrijk, omdat de Tweede Kamer niet in de 
gelegenheid is, de begroting in haar geheel nog eens te 
overzien. Spreker ontveinst zich echter niet, dat een 
dergelijke regeling moeilijk te redigeren zal zijn. 

Prof. Beel zou ook in de toekomst de "begrotin
gen, evenals de middelen5 in 'beginsel wel bij de wet, dus 
met inschakeling van de Tweede en de Eerste Kamer, willen 
vaststellen, maar de mogelijkheid willen openen, dat de 
wet kan bepalen, dat ten aanzien van bepaalde begrotings
wetten de bevoegdheden van de Staten-Generaal worden uit
geoefend door de Tweede Kamer. 
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Prof.Log emann constateert, dat de invloed, welke 
de Eerste Kamer &an uitoefenen, eigenlijk altijd te laat 
komt. Spreker doet daarom de suggestie, de behandeling in 
de Eerste Kamer aan die in de Tweede Kamer te doen vooraf
gaan. De Tweede Kamer kan dan haar voo^e^l doen met de in 
de Eerste Kamer gemaakte opmerkingen en "'eventueel in amelidenen-
ten verwerken. Ook voor het "begrotingsprobleem kan hier de 
oplossing liggen. 

MreVan derGrinten is van oordeel, dat de controle
rende taak van cGTTBerste Kamer op hei^egeringsbeleid voldoen
de tot haar recht komt bij de incidentele controle naar aan
leiding van de behandeling van wetsontwerpen en door de uit
oefening van het interpellatie- en vragenrecht ter zake van 
onderdelen van het Regeringsbeleid, die aan de aandacht der 
Tweede Kamer zijn ontsnapt. De voorbeelden, door de verschil
lende sprekers aangehaald betreffende de positieve invloed 
van de Eerste Kamer,zijn vrijwel alle ontleend aan de wet
geving . 

De gedachte, door Prof.Beel geopperd, acht spreker 
zeer ondoelmatig. Bij de algemene beschouwingen sver de be
groting treden van Regeringszijde slechts de Minister-Pre
sident en de Minister van Financiën in het strijdperk, ter
wijl bij de behandeling in de Eerste Kamer, als men aan die 
Kamer de behandeling der afzonderlijke begrotings-hoofdstuk-
ken ontneemt, allerhande kvssties aan de orde zullen komen, 
die specifiek behoren tot het terrein van een van de andere 
Ministers, Indien men de algemene controle van de Eerste Ka
mer op het Regeringsbeleid wil handhaven, dan zou spreker 
geen wijziging in de bestaande bepalingen willen aanbrengen. 

^e VoQi"'zit"Gejr merkt op, dat het belangrijkste recht 
van de Eerste xCamer is" het recht tot verwerping , al past ze 
dit recht dan ook terecht slechts weinig toe. Met betrekking 
tot de begroting speelt deze bevoegdheid practisch geen rol. 
Ook op grond van deze overweging heeft de Subcommissie de 
taak van de Eerste Kamer met betrekking tot de begroting be
perkt. 

Profr van den Bergh onderstreept de opmerking van 
Dr. Pos, dai~ "men niet uit vrees voor behoudzucht van de Eer
ste Kamer moet afzien van een voorstel tot afschaffing van 
dit instituut. 

Wat de suggestie van Prof. Logemann betreft, merkt 
spreker op, dat daardoor de moeilijkheden worden verplaatst. 
Dan doet zich immers de vraag voor of een wetsontwerp, waarin 
door de Tv/e ede Kamer belangrijke wijzigingen zijn aangebracht, 
al of niet opnieuw aan het oordeel van de Eerste Kamer moet 
worden onderworpen. 

De belangrijkste factor om aan de bedoelde bezwa
ren met betrekking tot de behandeling van de begroting te 
ontkomen, is, aldus Pr;o_f._ j-lol e naar, te streven naar een ver
snelde procedure, zodat de begroting steeds voor 1 Januari 
is vastgesteld. 

De verschillende onderwerpen, waarop volgens Prof, 
Dffinê r de Eerste Kamer invloed moet kunnen blijven uitoefenen, 
z_jn zeer ongelijkwaardig. Wat i*et buitenlands beleid betreft , 
is spreker dezelfde menin0 toegedaan, maar voor de andere 
onderwerpen acht hij behandeling in de Tweede Kamer vol-
co end- . 

Met de gedachte van Prof. Beel kan spreker zich 
niet verenigen, omdat juist bij de universele behandeling 
van het Regeringsbeleid het bezwaar van de doublure het 
sterkst wordt gevoeld. 

Eventueel zou dezelfde procedure, als door Subcom
missie IlJ^-^orgesteld met betrekking tot internationale over-

ikomsten voor wat betreft de Hoofdstukken der begroting 
in overweging kunnen worden genomen. 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1950 Commissie-Van Schaik, notulen, plenair, 1951-03-14

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



~9-

Prof. Hooykaas verklaart zich niet te kunnen ver
enigen met algehele afschaffing van het budgetrecht van de 
Eerste Kamer. Spreker stelt voor aan de Voorzitter van de 
Eerste Kamer het recht toe te kennen alles te doen teneinde 
doublures in de behandeling te voorkomen, bijvoorbeeld door 
hot schrappen van bepaalde passages uit het Voorlopig Ver
slag. 

Prof. Beel oppert het denkbeeld op de algemene 
beschouwingen in de ""Tweede de algemene beschouwingen in 
de Eerste Kamer te laten volgen; en daarna de afzonderlijke 
Hoofdstukken door de Tweede Kamer te doen behandelen. 
Eventueel zou hiermede gecombineerd kunnen worden de suggestie 
van Prof. Hooykaas met betrekking tot vergroting van de 
invloed van de Voorzitter, al of niet in overleg met het 
Seniorenconvent. 

^r* Schouten zou niet" de weg willen kiezen door 
Prof. Hooykaas gewezen. Uitwerking van deze suggestie komt 
hem practisch onmogelijk voor. Het enige, wat te verwezen
lijken zou zijn, is beïnvloeding van de Commissie van Rappor
teurs. 

Y/anneer zou kunnen worden bereikt, dat de begro
ting vóór 1 Januari door de Tweede Kamer is aangenomen, 
ziet spreker er ^een enkel bezwaar in ook de verschillende 
begrotingshoofdstukken door de Eerste Kamer te doen behan
delen. Sehandelin^ van de algemene lijnen van het Regerings
beleid mede door de Eerste Kamer acht spreker in 's lands 
belang. Deze algemene lijnen zullen nu eens in het ene, en 
in een ander jaar in het andere Hoofdstuk van de begroting 
naar voren komen. Hij acht het dus niet mogelijk bepaalde 
Hoof"stukken aan te geven, waartoe de behandeling in de 
Eerste Kamer zich zou moeten beperken. 

^e ô.oP.zittep constateert, dat in de discussies 
tv/ee denkbeelden naar voren zijn gekomeni 

Ie. Algehele ontneming van het budgetrecht van de Eerste 
Kamer, zoals ook door de Subcommissie wordt voorgesteld. 

2e. Beperking van de begrotingsbehandeling van de Eerste 
Kamer tot de algemene beschouwingen. 

Er wordt besloten , dat door het Secretariaat 
teksten zullen v/orden ontworpen voor de bepalingen,waarin 
de verwezenlijking van deze denkbeelden zal worden vervat. 

In principe wordt besloten in de volgende ver
gadering over de voorstellen te stenoën. 

Hierna wordt de vergadering gesloten. De volgen
de bijeenkomst zal worden gehouden op Woensdag 21 Maart a,s.} 
om 8 uur in de De Lairessezaal. 

Den Haag, 17 Maart 1951. 

B/ 2,3 en 3. 
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