
STAATSCOMMISSIE 
EBRZIENING j>RONDWET 

PLENAIEE COMMISSIE 

Notulen van de 12e plenaire vergadering, gehouden op 
Woensdag 11 April 1951? te 19.45 uur,, in de De 
kĵ ijrg_5sezaalo _„__„„.„_ 

Aanwezige Mr» J.E.H, van Schaik, Voorzitter, en de 
leden; 
Prof, Dr o L.J.Mo Beel? Prof.Mr. Dr. G. van 
den Bergh, Prof. Dr. A.M. Donner, Prof. Mr. 
Dr. J.P.A. Prancois, M.P. G-orsira, Prof o Mr» 
J.P. Hooykaas, Mr. J.A. Jonkman, Prof. Dr. 
W.J.A. Kernkamp, Prof. Mr. R. Kranenburg, 
Prof. Dr. J.H.A. Logemann, Prof. Mr. A.N. 
Molenaar, Mr. P.J. Oud. Dr, R.H. Pos, Ivïej. 
Mr. H.J.D. Revers, Prof. Mr. C.P.M. Romme, 
Dr, A.A.1. Rutgers, Dr. J. Schouten, Ho?/. 
Tilanus en Mr. r'.J^ Witteman. 
Prof.Mr.W.C.L.van der Grinten en Mr. J.M.Kan, 
tevens Secretaris; 
Mej.Mr.H.S.Bok, Mr. W. Duk, Mr. M.J.P.D. 
Baron van Harinxma thoe Slooten en Jhr. Mr. 
A.J.M, van Nispen tot Pannerden, Adjunct-

^ Secretarissen. 

Afwezig, Jhr. Mr. M. van der G-oes van Naters en Mr. 
J.H, van Maarseveen. 

De notulen van de vorige vergadering worden 
goedgekeurd behoudens de volgende wijzigingen 

Prof. Kernkamg zou de alinea, beginnend onder
aan op pagina 4 en voortgezet op pagina 5 ? aldus willen 
lezen.-

"Prof. Kernkamp onderschrift niet de mening 
van Prof. Logemann, dat het vraagstuk Nieuw-G-uinea op 
grond van artikel 73 van het Handvest der Verenigde 
Naties op internationaal terrein zou liggen. Men moet 
het hoofdstuk 11, waarin artikel 73 voorkomt, wèl onder
scheiden van de hoofdstukken 12 en 13 van het Handvest, 
waarin het trust-stelsel behandeld wordt. Artikel 73 
komt voor in het hoofdstuk, dat een "Declaratie" is, waarin 
ie koloniale mogendheden een "sacred trust" (mission 
sacrée) op zich nemen, zonder dat daarmede de Verenigde 
Naties zeggenschap over de betrokken gebieden verkrijgen. 
De enige positieve en afdwingbare verplichting, die in 
Hoofdstuk 11 vervat is ligt vast in art. 73 Ê:- dat voor
schrijft, louter voor informatie trouwens, het over
leggen van zeer beperkte gegevens, statistische en 
andere van technische aard, met betrekking tot econo
mische, sociale en onderwijs-toestanden; "Politieke" 
gegevens zijn expresselijk in deze reeks niet opgenomen. 

Weliswaar hebben de koloniale mogendheden 
zichzelf in artikel 73 b een politiek doel gesteld, 

,raan men hen gebonden kan achten. Dit doel is 
evenwel anders geformuleerd dan het overeenkomstige doel 
voor ce trustgebieden uitgedrukt in art. 76 b van het 
Handvest. Art. 73 geeft ook de Verenigde Ns.ties niet het 
recht zich te mengen in het nastreven van het gestelde 
doel. Enige malen is dan ook in Resoluties der Alg. 
Vergadering der V.N. vastgelegd, dat deze niet het recht 
heeft op territoriale basis besprekingen over de 
betrokken gebieden te voeren. Zij mag dan ook alleen 
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aanbevelingen doen "relating to functional fields 
generally, but not with respect to individual territories". 
Bij trustgebieden is dat anders» 

Men kan stellig niet beweren, dat op grond 
van art. 73 Handvest de Nederlandse souvereiniteit over 
Nieuw-Guinea verloren gegaan of beperkt is en het is 
dus evenmin nodig bij onze G.W.-herziening met dat 
artikel rekening te houden in dien zin, dat de ontworpen 
artikelen erom gewijzigd zouden moeten worden»"• 

Op verzoek van Mr» Jonkman zal het slot van 
de vijfde volledige alinea op pagina 5 aldus worden 
gewijzigd, "alsof Nieuw-Guinea zonder meer onderworpen 
zou zijn aan ons nationale recht"= 

OP i^LiüsL-Z wordt in de derde alinea van 
onderen op verzoek van de heer Oorsira "voor het tot 
stand komen" gewijzigd in "voor de wijziging"» 

Hierna wordt in stemming gebracht het voorstel 
van Mr. Jonkman met betrekking tot het eedsformulier 
in artikel 53 (zie pagina 2 - 3 van de notulen der 11e 
vergadering). 

De heer Gorsira^ wijst er nog op, dat niet 
alleen incongruentie bestaat tussen de artikelen 5 3 en 
54, waarop door Prof* Logemann in de vorige vergadering 
is geattendeerd, doch ook tussen het eerste en het 
tweede lid van het formulier van artikel 53» In het 
eerste lid wordt immers gesproken van "het Nederlandse 
volk", in het tweede lid van "alle Mijne onderdanen". 

-^ro^9 ZSB- ,̂ -e_Il Jf-gJ-n"ken nierkt op, in de vorige 
vergadering zijn stem të "hebben uitgebracht zowel tegen 
de bestaande redactie als tegen het schrappen van "het 
Nederlandse volk", omdat hij opgenomen wilde zien "het 
volk der Nederlanden"» 

Bij de daarop volgende stemming over het voor
stel Jonkman blijken de heren Donner, van der G-rinten, 
Hooykaas, Kan, Kernkamp, Rutgers, van Schaik en Schouten 
daartegen te zijn, zodat met 13 tegen 8 stemmen is aan
genomen de woorden "van het Nederlandse volk" uit het 
eerste lid van het eedsformulier in artikel 53 te 
schrappen. 

Het budget- Overgaande tot voortzetting van de besprekin-
re_c_h_t1 vj gen over het budgetrecht van de Eerste Kamer formuleert 
Eerste Kamer de Voorzitter het vraagpunt aldus t moet de imperatief 

voorgeschreven medewerking van de Eerste Kamer aan de 
vaststelling der begroting behouden blijven? 

^ r ° JLQ-Q-̂ fflAQ: geeft, naar aanleiding van het feit, 
dat tzijn standpunt niet geheel juist is weergegeven 
in de samenvatting, vervat in de brief van het Secreta
riaat van 6 April 1951? no. 27934, nog eens een uiteen
zetting daarvan. Ogrolcor Q Q U oAek teviftiaon raoeafliteggw. to<j 

•fe;;>£-ĝ  • *ia -v-e.-s -fre4;-e-14.4-ft̂ --y-a n 4e- -ké-g-ar o t i ag—êteöiP—4e-JSe sî flg 
4'B. eaac nwfrgfahag-Hfte t -de—gjtf^«4€—ggiimc- r-;- %ar>«-ë-jp-««fe-ajft&â L 
•4^~#tt«3«é gin g—yft-ft- d-£—fee ê fraoftête- *fcee c tea d» g o&--&i-$*i--&ë -
olototl«Indien tot wijziging zou worden "besloten, zou spreker 

kunnen gevoelen voor vaststel-Prof. Molenaar merkt op, met zijn voorstel, 
ling van de begrotingedaan in de nota van 19 Maart jol,, een tussenweg te 
door Koning en H e . bben willen aangeven tussen behoud en afschaffing van-
Kamer, met verplich-de imperatieve medewerking van de Eerste Kamer. 
ting de aldus vastgestelde Prof. Kranenburg is van oordeel, dat de tegen-
begroting3hoofdstuk-woordige omstandigheden geen aanleiding meer geven tot 
ken mede te delen afschaffing van de bemoeiingen der Eerste Kamer met da 
aan de Ie Kamer en begroting. 
aan deze Kamer alle inlich- In Engeland was het destijds wel noodzakelijk' 
tingen te verstrek- de taak van het House of Lords in te krimpen, omdat 
ken, welke zij mocht verlangen. _^_ 

Artikel 53 
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dit door zijn conservatieve instelling elke progres
sieve wetgeving tegenhield o Deze instelling bestond ook 
bij de Eerste Kamer van ons land in de eerste decennia 
dezer eeuw. Sindsdien is echter de situatie in die 
Kamer geheel gewijzigd» Zo zagen bijvoorbeeld na de ver
werping van de Pachtwet de tegenstemmers hun mandaat 
nadien niet verlengd. 

Spreker herinnert zich niet, dat de begroting 
in de tijd van zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer 
(± 20 jaren) ooit is verworpen. Bovendien kost de be
grotingsbehandeling in de Eerste Kamer na de oorlog 
zeker niet veel tijd. Anderzijds maakt de gespecialiseerde 
kennis van vele der leden en hun, over het geheel genomen, 
nauwer contact met het maatschappelijk leven, in verge
lijking met bijv. de leden van de Tweede Kamer, dat de 
behandeling van de begroting in tweede instantie toch 
wel van belang moet v/orden geacht. 

Prof. Fransois merkt op, dat Prof, Kranenburg 
de tijd, benodigd voor de voorbereidende schriftelijke 
behandeling, verwaarloost. Verder meent spreker te weten, 
dat er stemmen opgaan om ook de Eerste Kamer in sterke 
mate te betrekken bij het zich uitbreidende werk, dat 
de buitenlandse betrekkingen voor de Staten-Generaal 
zal meebrengen.Voor de Tweede Kamer heeft dit mede ge
golden als motief voor uitbreiding van het aantal leden* 
Voor de Eerste Kamer heeft de Subcommissie die uitbrei
ding niet gewild. De te verwachten toeneming van werkzaam
heden met betrekking tot evengenoemd onderwerp, zal der
halve gecompenseerd moeten worden door het wegnemen van 
een deel der huidige taak, omdat anders het lidmaatschap 
van de Eerste Kamer ook vrijwel de gehele persoon der 
leden zou opeisen. Hierdoor zou het verschil in karakter 
tussen de beide Kamers der Staten-G-eneraal verminderen, 
iets wat men juist wil vermijden. 

Ook de heren Oud en Van der Grinten verklaren, 
dat de behandeling van de begroting in de Eerste Kamer 
wel vrij veel tijd vraagt en een nogal zware belasting 
betekent voor de Minister en de administratie, Aan
wijsbare voordelen staan daar huns inziens niet tegenover. 

De Voorzitter ziet speciaal in het vetorecht 
van de Eerste Kamer haar bestaansrecht. Uit de opmerking 
van Prof. Kranenburg blijkt, dat daarvan met betrekking 
tot de begroting vrijwel nooit gebruik wordt gemaakt, 
zodat geconcludeerd mag worden, dat er geen behoefte 
aan bestaat. Spreker zou daaraan een argument willen 
ontlenen voor afschaffing van het budgetrecht van de 
Eerste Kamer. 

De heer T^lanus constateert, dat de aan de Com
missie voorgelegde voorstellen het beslissingsrecht aan 
de Eerste Kamer zouden ontnemen, en haar bemoeiingen 
zouden inperken tot het houden van algemene beschouwingen. 
Spreker vraagt zich echter af, hoe deze algemene beschou
wingen mogelijk zijn, wanneer de Eerste Kamer geen inzicht 
zou krijgen in de uitwerking in onderdelen. 

Mr. Witteman acht het mogelijk, dat door wijzi
ging van het reglement van orde der Eerste Kamer in de 
_.ractijk van de begrotingsbehandeling veranderingen 
worden aangebracht, die de thans gevoelde bezwaren, ten
minste voor een deel, wegnemen. Ook Prof. Hooykaas 
is van oordeel, dat een wijze zelfbeperking van de 

rste Kamer voldoende oplossing kan bieden. 
Prof. Logemann vestigt de aandacht op het ver

schil tussen de datum van aanneming der begroting in de 
ede en in de Eerste Kamer. Het landsbelang is er mede-

gediend, dat een begroting zo spoedig mogelijk rechts
kracht krijgt. Spreker doet de suggestie, dat de Eerste 
Kamer een bepaling in haar reglement v?.ri orde zal 
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opnemen, welke hierop neerkomt, dat naar aanleiding van 
de behandeling der begroting in de Tweede Kamer die 
onderdelen worden verzameld, waarvoor uit een oogpunt 

'de Kamer een discus-van algemeen belan̂ «en-̂ 4î «ft4-e-i4-fî -*-ft-4w€«-ée---i-ft«4eft̂ 4'e 
fie tussen haar en gewenst moot wegqtoft-«geacht. Tot/5egO' |PU«it©ia'igĝ jgjĝ (y£̂ g 
je Regering üf ̂ îinQf̂ PtoAlL TOP-HïïJ?STFiïï.~''B'^Wtfl ̂ n deze willen 
'e'en debat hierover, beperken. ««4a-4«be#«^~^«-^€«w«^«^«iA«^«-^ 
ilaatsvindende dus te£-4<o&&-£¥^^-UQ2,G*&ei&-WG^QQ£Q&4e-Gïf6teQ&.. 
ta de vaststelling der Hierna wordt gestemd over de vraag, of de be-
•egroting, staande regeling zal worden gehandhaafd. Voor stemmen 

de heren Donner, Hooykaas, Jonkman, Kernkamp, Kranen
burg, Rutgers, Schouten en Tilanus, zodat het voorstel 
met 14 tegen 8 stemmen is verworpen» 

Tegen het voorstel van het Secretariaat, neer 
gelegd in artikel B, voert Prof. Molenaar als bezwaar 
aan, dat het öf slechts deze verandering brengt, dat 
de Eerste Kamer haar eventuele bezwaren tegen bepaalde 
onderdelen van het Regeringsbeleid in de vorm van moties 
geeft, öf leidt tot algemene beschouwingen, zonder 
aanwijsbare betekenis. Spreker zou de toezending daarom 
liever willen beperken tot die gevallen, waarin de 
Eerste Kamer om toezending vraagt. Een figuur, die met 
het recht van interpellatie te vergelijken zou zijn. 

Prof. van den Bergh acht dit een weinig ge
lukkig systeem, omdat het the'oretisch mogelijk zou zijn, 
dat de Eerste Kamer jaarlijks de behandeling van alle 
begrotingshoofdstukken zou vragen. 

Ook Prof. geel acht deze "interpellatievorm" 
niet gewenst. Spreker heeft gedacht aan machtigings
wetjes, waarvan de behandeling in de Eerste Kamer aan
leiding tot een algemeen debat in de geest van de ge
bruikelijke algemene beschouwingen over de begroting zou 
kunnen zijn.Daardoor zou dat debat dan ook plaats hebben 
op het meest geëigende tijdstip en niet, zoals bij inter
pellaties, op een willekeurig ogenblik. Een dergelijk 
wetje zou kunnen bestaan uit één artikel, luidende 
bijvoorbeeld: "De begroting van..o,...wordt vastgesteld 
door de Koning en de Tweede Kamer der Staten-G-eneraal 
gezamenlijk". In de door het Secretariaat voor zijn 
denkbeeld ontworpen tekst zou in plaats van "van bepaalde 
hoofdstukken" moeten worden gelezen "der afzonderlijke 
hoofdstukken". 

Mr. Oud betoogt, dat de Eerste Kamer ook zonder 
dergelijke macKtigingswetjes te allen tijde gelegenheid 
heeft over bepaalde onderwerpen beschouwingen te houden, 

ritueel daarover een adres aan de Kroon te zenden. ï\Taar 
aanleiding van het thans in onbruik geraakte adres van 
antwoord op de troonrede werden vroeger b.v. lange 
politieke beschouwingen gehouden. 

De Voorzitter vreest, dat het voorstel-Beel tot 
doublures zal leiden,- algemene debatten bij de behandeling 
van de machtigingswetten en bij verwerping van de machti
gingswetten een herhaling daarvan ter gelegenheid van c. 
behandeling der begrotingshoofdstukken zelf. 

Prof. Beel merkt op, dat uiteraard de Eerste 
Kamer zelf zal moeten meewerken in de gewenste richtingc 

Spreker heeft geprobeerd tot uitdrukking te 
brengen, dat de afzonderlijke hoofdstukken vastgesteld 
zouden worden door de B ing in samenwerking met de 
Tweede Kamer en dat de algemene beschouwingen zowel in 

Tweede als in de Eerste Kamer zouden worden gehouden. 
Het blijkt echter niet doenlijk te zijn, dit systeem 
in een redactie tot uitdrukking te brengen. 

Prof. van der. Z e rgh acht de behandeling van de 
machtigingswetten - üïe "een uitschakeling van de Eerste 
Kamer ad hoc betekenen - zowel voor de Tweede Kamer als 
voor de Eerste een onaangename aangelegenheid. Het voor
stel van het Secretariaat, vervat in het artikel B, acht 
spreker evenmin gelukkig, omdat in dat systeem de Eerste 
Kamer een volledige begrotingsbehandeling kan ensceneren. 
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Schakelt men de medewerking van de Eerste Kamer geheel uit, 
dan verwacht'spreker echter elk jaar een adres, waarin 
de opvattingen van de Eerste Kamer over het "beleid aan 
de Regering worden kenbaar gemaakt. 

Mr,Jonkman, er op wijzende, dat in de nota van liet 
secretariaat abusievelijk is gesproken van de vijfde afdeling, 
wat moet zijn de zesde afdeling van het derde hoofdstuk (zie 
de nota op bijlage I) verklaart het niet juist te achten, 
een begroting vastgesteld door Regering en Tweede Kamer alleen 
een wet te noemen. 

Zou, indien men de begroting uitsluitend wil doen 
vaststellen met medewerking van de Tweede Kamer, InAe Grond

wet verankerd willen zien, dat de Eerste Kamer na vaststel
ling van de begroting door de Tweede Kamer, nog met de Rege
ring algemene beschouwingen kan houden aan de hand van de 
vastgestelde begrotingen, Aan het voorgestelde artikel B zou 
spreker toegevoegd willen zien het recht om over de vastge
stelde begrotingen inlichtingen in te winnen» 

Het voorstel-Beel acht spreker om zijn ingewikkeld
heid niet aantrekkelijk. 

Ook Mr.Oud zou willen breken met het systeem van 
viststelling der begroting bij wet. Hij zou httt aldus willen 
construeren, dat de Koning credieten aanvraagt, die worden 
toegestaan bij besluit van de Tweede Kamer alleen, Desnoods 
zou in de Grondwet vastgelegd kunnen worden, dat mededeling 
van de besluiten der Tweede Kamer aan de Eerste Kamer dient 
plaats te hebben of zou de Eerste Kamer het recht kunnen 
krijgen inlichtingen te vragen, zoals ook reeds door de heer 
Jonkman is voorgesteld. 

Prof .Beel sluit zich bij de heer Oud avan. 
Prof.van der Grinten wijst er op, dat Ie primair 

in het geding zijnde"~~materië'le vraag en de vraag over de 
wijze van vaststelling der begroting uit elkaar moeten wor
den gehouden o 

Spreker vreest, dat in het systeem-Beel de alge
mene beschouwingen in de Eerste Kamer uitgebreider zullen 
worden, dan die in de Tweede Kamer, omdat in de Tweede Kamer 
de stof gedeeltelijk bij de behandeling van de begrotings
hoofdstukken aan de orde komt. Het secundaire gevolg daar
van zal waarschijnlijk zijn, dat in de loop van de tijd de 
Tweede Kamer de gehele behandeling meer en meer overbrengt 
.naar de algemene beschouwingen, om te voorkomen, dat haar 
door de Eerste Kamer het gras voor de voeten wordt weggem&oid. 
5pj?Qfcoa> <itolt 'Vóogj—èe-Mi-dé̂ l-errre-tr floog ..bsjjiflo Knjnoroo -4>©-

Karnaap do• negenene 4>«£K&ottwa-&@3&-<cfrè& 4>e-£- Ro@o3»ingo"boloM» 
tv rinan hondanuWil men intussen de algemene beschouwingen in de Ie 

Kamer handhaven, dan Of men wil spreken van een begrotingswet of een 
EOU dit zon- begrotingsbesluit is een kwestie van wetstechniek. 
lier begr.beh. Prof.Romme sluit zich aan bij de gedachte, de 
tn de Ie Ka- begrotingshoofdstukken alleen door de Tweede Kamer te laten 
ner^ kunnen ge-raststellen. Spreker zou het betreuren, wanneer de algeme-
echieden, docme beschouwingen van de Eerste Kamer de beschouwingen, do o:? 
èeze te hou- de Tweede Karaer aan de hoofdstukken gewijd, zouden door
pen n.a.v. dekruisen. Eventueel zou op het daarvoor in aanmerking komende 
Kiddelenwet. tijdstip een verzameling van vastgestelde begrotingshoofd

stukken aan de Eerste Kamer kunnen worden gezonden om haar 
in staat te stellen naar aanleiding daarvan algemene beschou
wingen te houden. 

In verband met deze laatsrte opmerking vraagt Mr. 
P;od, waarom de hele begroting niet in één besluit zou kun 
nen worden samengevat. Vóór 1848 had het systeem van vast
stelling der verschillende begrotingshoofdstukken bij af
zonderlijke wetten goede zin, omdat de Tweede Kamer toen nog 
-n recht van amendement had. 

Het bezwaar tegen samenvatting in één besluit of 
is, aldus Prof.Logemann, dat de vaststelling van de gj~ 

ïle begroting moet wachten tot het laatste hoofdstuh,4-8,5 waarvan 
Ie behande-moS^lijk door omstandigheden vertraagd wordt," is afgehandeld. 
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Mr.Oud herinnert er aan, dat de Eerste Kamer 
vroeger wel geweigerd heeft te beginnen met de behandeling 
van de begroting, voordat alle hoofdstukken in haar bezit 
waren. Naar sprekers oordeel moet in de Grondwet althans 
de mogelijkheid worden geopend de gehele begroting in één 
ontwerp te vervatten. 

Prof. van den Sergh verklaart zich hiertegen, 
omdat daardoor het verwerpen van een bepaald hoofdstuk ten 
teken van afkeuring van het beleid van bepaalde ministers 
onmogelijk wordt gemaakt0 

Mr.Oud is van mening, dat hetzelfde kan worden 
bereikt met verlaging van een of meer posten. 

Hierna wordt gestemd over het door het secreta
riaat ontworpen artikel A, De vraag of er sprake zal zijn 
van begrotingswetten of begrotingsbesluiten wordt vo.orals-
-nog buiten beschouwing gelaten. Het voorstel wordt aange
nomen met 14 tegen 8 stemmen. Tegen stemmen de Heren Beel, 
Donner, Hooykaas, Kernkamp, Kranenburg, Rutgers, Schouten 
en Tilanus. 

Hiermede is dus eigenlijk besloten, dat impera
tieve medewerking van de 3crs'Ze Kamer aan de vaststelling 
van de begroting zal vervallen, doch Prof,Beel merkt op, 
dat de Voorzitter vóór de stemming heeft gezegd, dat zowel 
het voorstel Beel als dat van Prof„Molenaar nog aan de orde 
zouden komen, 

Als modaliteit ov dit systeem kan worden aange
merkt de verplichte mededeling der vastgestelde begroting 
aan de Eerste Kamer (zie art.B in de nota van het secre
tariaat). De voorstellen-Beel en -Molenaar (door Prof.van 
den Bergh als deviaties van dit systeem aangeduid) gaan 
beide uit van de medewerking van de Eerste Kamer, het eer
ste behoudens uitzonderingenr het tweede bij wijze van 
uitzondering. Het voorstel-Molenaar rordt nog in stemming 
gebracht. Be stemmen staken; vóór stemmen Mej.Revers en de 
Heren Beel, Bonner, Hooykaas, Jongman, Kernkamp, Kranenburg, 
Molenaar, Pos,Rutgers en Schouten, zodat in de volgende 
vergadering opnieuw stemming zal plaatsvinden. 

Be vraag, of de begroting bij wet of bij besluit 
zal 7/orden vastgesteld, wordt met 13 tegen 9 stemmen tén 
gunste van het systeem van een koninklijk besluit, waarop 
de Tweede Kamer haar bewilliging geeft, beslist* Vóór 
stemmen Mej.Revers en de Heren Beel, van den Bergh, Bonner, 
Prancois, Jonkman, Kernkamp, Kranenburg, Molenaar, Romme, 
van Schaik, Tilanus en Witteman. 

Het secretariaat zal in verband da.arm.ede de be
paling opnieuw bekijken. Boor dit besluit wordt het immers 
noodzakelijk de inschakeling van de Raad van State, het a-
:.ndementsrecht en de wetskracht van het begrotingsbesluit 
a.part te regelen. 

Pro f, vaneden jjter^h ve r k l a a r t b e zwaar t e hebb en 
"jegen handhaving" van cfi zes ja r ige z i t t i n g s p e r i o d e , met name 

.at deze termijn niet aansluit bij de zittingsduur van 
de Provinciale Staten, die kiescollege voor de Eerste Ka-

r zijn. Hierdoor kan het gebeuren, dat bepaalde colleges 
van Provinciale Staten gedurende hun gehele zittingsperiode 
niet hebben deel . te neme^ aan een verkiezing van Eerste 

jrleden; in andere gevallen zal die verkiezing plaats . 
hibben of direct, of 1,2 of 3 jaren na de verkiezingen van 
de Provinciale Staten, zcc'at ] ov Hogelijk is, dat 
sommige colleges tijdens hun zittingsperiode tweemaal aan 

. vestiging deelnamen. Spreker zou de regeling zo wen
sen, dat de verkiezing van d? Ycrr^e Kamer direct volgt 
op de verkiezing van de Provinciale Staten. 
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Prof.Donner ziet niet in, waarom per se alle 
colleges van deTrovinciale Staten moeten deelnemen aan 
een verkiezing voor de Eerste Kamer. Deze verkiezing 
is toch niet de hoofdtaak van de Provinciale Staten, maar 
slechts een los van h^ar eigen taak staande opdracht. 

Een bangere zittingsperiode dan voor de Tweede 
Kamer accentueert, dat de Eerste Kamer niet is een "volks-
kamer". Eventuele technische bezwaren tegen dit systeem 
mogen niet zwaar worden geteld. 

Mr.Oud merkt op, dat het door Prof.van den Bergü 
naar voren geErachte bezwaar eventueel te ondervangen zou 
zijn door de indeling van de provinciën in groepen, te 
laten vervallen, of, indien men daartoe niet wil overgaan, 
om een zekere band tussen de leden van de Eerste Kamer 
en de provinciën te behouden, door de 11 provinciën, in 
groepen verdeeld, tegelijk om de drie jaren 25 leden voor 
de Eerste Kamer te laten verkiezen. 

Bovendien, aldus Prof«van der Grinten zou een 
gelijkschakeling der zittingsperiodes van Eerste Kamer en 
Provinciale Staten door een kamerontbinding toch weer te 
niet v/orden gedaan, 

Bij de hierop volgende stemming blijken 11 loc en 
voor handhaving van de zesjarige periode te zijn, te weten 
Mej.Revers en de Heren Beel, Donner, van der Grinten, 

/Molenaar Hooykaas, Ke rnkamp,^Oud ,£•©«, Rut ge rs,. Schouten en Tilanus, 
en 11 voor varkorting tot 4 jaar, zodat ook hierover 
iif de volgende vergadering opnieuw zal moeten worden 
gestemd, 

De beslissing over de vraag, of aftreding bij 
helfte zal worden gehandhaafd, wordt in verband met het 
onbeslist blijven van de duur der zittingsperiode aan
gehouden* 

Sysxeem van ver- Pro f.Logemann stelt daarna de vraag, of het de 
kiezin^ der Ee~o e doeling is de Provinciale Staten als kiescollege te 
st_e_jfegigjr̂  ""handhaven. Spreker zou het verschil in samenstelling tus

sen de beide Kamers der Staten-Generaal alleen vallen be
reiken door het verschil in het type der leden, niet door 
een andere politieke formatie. Hij pleit daarom voor een 
zittingsduur van vier jaren met directe verkiezingen - Hier
door voorkomt men ook de behoefte aan een conflictenregeling 
In de te dezer zake bestaande leemte ziet spreker een be
wijs van de onjuistheid van het huidige systeem. 

Geen der aanwezigen blijkt deze opvatting van 
Prof.Logemann te delen. 

De samenstel? Met betrekking tot de samenstelling van de Eerste 
TTn^ van de Kamer gaat de Commissie accoord met de voorstellen van 
Berste Kamer de Subcommissie. 

Het aantal^Ie- Prof.Molenaar acht ook voor de Eerste Kamer uit-
oTiir"areir Ŝerste' breiding van heF Ie Sent al gewenst, omdat de in technische 
Kamer bijzonderheden afdalende wetten, die een gevolg zijn van 

de toenemende overheidsbemoeiingen, een grote mate van 
deskundigheid der leden eisen. Indien men een uitbreiding 
van 50fof zoals voor de Tweede Kamer is voorgesteld, te 
groot acht, zou ook tot een ledental van 60 kunnen worden 
overgegaan. 

Mr.Oud pleit voor uit breiding van het ledental 
o^ grond van dé overweging, dat handhaving van de bestaan -
de onderlinge verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer 
speciaal met het oog op .de verenigde vergadering gewenst is. 

Naar het oordeel van Prof.Romme gaat de overwe
ging, dat het gewenst is meer deskundigen in de Eerste Ka-

ji 
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mer te doen opnemen, in tegen de tendentie, het werk van 
de Eerste Kamer te beperken tot de algemene lijnen. Het 
is noodzakelijk, maar ook voldoende, wanneer de leden 
der Eerste Kamer deze algemene lijnen in het oog houden. 
De door Mr.Oud aangevoerde overweging legt voor spreker 
•vel gewicht in de schaal, maar z.i. wegen de voordelen van 
uitbreiding niet op tegen de nadelen. 

Het betoog van Prof.Roiame gaat, aldus grof JBeel, 
niet meer op, wanneer het budgetrecht aan de Eerste Kamer 
wordt ontnomen. 

Pro f»Kranenburg legt er de nadruk op, dat de be
tekenis van de Serste Eamer slechts dan goed tot haar recht 
komt, wanneer door uitbreiding van het ledental meer spe
cialisten, die nauw verbonden zijn met het maatschappelijk 
leven, kunnen worden aangetrokken. 

Eerst wordt nu gestemd over de vraag, of het 
ledental op 50 moet worden gehandhaafd. Dit wordt verwor-

V̂<5<5r handhaving pen met 13 t :-gen 9 stemmen, •g.p.ggja/stemmen de Heren van 
van het ledental den Bergh,Gorsira,van der Grinten,Kan,Pos,Romme, van 
op 50 Schaik, Tilanus en Witteman. 

Daarna wordt het getal 60 in stemming gebracht. 
Hier worden 7 stemmen vóór en 15 tegen uitgebracht. Vóór 
stemden de Heren Gorsira, van der Grinten, Jonkman,Loge-
mann,Molenaar, van Schaik en Tilanus. 

De conclusie is dus, dat ook het ledental van 
de Eerste Kamer zal worden verhoogd met 50^ en dus op 75 
zal worden gebrachte 

* 
_s_chadeloosstel~ Met de t e dezer zake door de Subcommissie gedane 

le^njranj /oors te l len verk laar t de Commissie zich accoord, 
/mer 

Hierna wordt de vergadering ges lo ten; de bijeen-f 
komst van de volgende week zal aanvangen om 19*30 uur . 

16 April 19 51 
3/1 en 2 
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