
STAATSCOMMISSIE HERZIENING GROND,. . 

PLENAIRS COMMISSIE 

NOTULEN van de 13e plenaire vergadering, gehouden op 
Woensdag IS April 1951? te 19.45 uur, in de De Laires-
sezaal_ 

Aanwezigs Mr0 J.H- van Maarseveen, Voorzitter, en de Ieden'3 
ProfcLrcLoJ.M.Beel, Prof.Mr.Dr.G.van den Bergh, 
Prof o DroA.M.Donner, Prof.Mr.Dr.J„P>A.Erancois, 
Jhr.Mr.M.van der Goes van Naters, M^P,Gorsira,Prof. 
Mr.JoPoHooykaas, Mr.J.A.Jonkman, Prof„Dr.W.J.A. 
Kernkamp, Pro f,Mr.R.Kranenburg, Pro f.Dr.J.H.A.Lo ge-
mann, Dr.R.ELPos, Prof.Mr.C.P.M.Romme, Dr0AcA„L. 
Ruigers en Dr.J.Schoutenj 
Prof .Mr.W.CL.van der Grinten en Mr.J.M.Kan, tevens 
Secretarissen; 
Mej.Mr.H.S.Bok, Mr.W.Duk, Mr.MrJ.P.D.Baron van Ka-
rinxma thoe Slooten er. Jhr.MrJ . J.M.van Nispen tot 
Pannerden.Ad junct~Se ere tari s s en. 

Afwezigï Mr.J.R.H.van Schaik, Prof.Mr.A.N.Molenaar, Mr.P.J. 
Oud, Me j .Mr. E. J.D.Revers ,sac Mr.P. J. Witteman. en de 
Heer H.W.Tilanus. 
De notulen van de vorige vergadering worden goed

gekeurd behoudens de volgende wi,j zigingent fc* ***%>(*+*%, f </****%-
Pag. 4-t Na "algemeen "belang" in de 4e regel van 

"boven de Ie alinea te lezens "de Kamer een discussie tussen 
haar en de Regering gewenst acht. Tot een debat hierover, 
plaatsvindende dus na de vaststelling der begroting, zou 
spreker de werkzaamheid van de Eerste Kamer in deze willen 
beperken." De rest van deso alinea vervalt. 

Pag. 5, 6e yo 1 ledige aIj.-; ?as Voor "in het gedrang 
zijnde" wordt gelezen!' in h E " '~-_Hg zijnde", 7e volledige 
alinea, de laatste volzin wordt aldus gewijzigd! Wil men in-
bussen de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer handhaven 
dan zou dit zonder begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer 
kunnen geschieden, door deze te houden naar aanleiding van 
de Middelenwet." Laatste alinea; In de voorlaatste regel te 
lezens " „ , . . t o t het laatfs tê* "h o 5 f ds tuk, war; rvan de "behandeling 
mogelijk door omstandigheden,,*..•»-M. 

Pag. 6, 5e regel van onderens "zodra" moet worden 
gewijzigd in " zodat*'. 

Pag. 79 5e vol edige alinea? Prof. Molenaar deelde 
schriftelijk mede, te EeFbên gestemd v<5<5r handhaving van de 
6-jarige zittingsperiode. Ten onrechte is de naam van de heer 
Pos bij deze voorstemmers vermeld en de naam van Prof. Mole
naar niet. 7e alinea van_ Jrojvens Ir de voorlaatste regel is 
een tikfout geslo;:en". Er moet -staan* "in de te dezer zake. .o" 

Pag. 8, 2e regel var, bovens De komma tussen "beper
ken" en "tot" moet vervallen. 3e volledige alinea van bovens 
In de 3e regel van boven moe": '''Tegen1' gewijzigd worden in 
u'.'66r handhaving van het ledental op 50' -

Budgetrecht De Voorzitter deelt mede, dat Prof. Molenaar de be-
Serste Kamer doeling heeft een wijziging in te dienen op zijn voorstel 

betreffende de taak van de Eerste Kamer met 'betrekking tot de 
vaststelling van de begroting- Prof. Beel komt met een geheel 
nieuw voorstel over dit onderwerp. Spreker stelt voor Prof, 
Beel de gelegenheid te geven dit voorstel thans in algemene 
trekken uiteen te zetten en de beslissing over beide voorstel
len aan te houden tot ie vergadering, die over twee weken ge
houden zal worden. Op dit uitstel is ook door Prof. Molenaar 
aangedrongen. 

Prof. Beel betuigt zijn dank aan het Secretariaat 
voor de nieuwe vorm, waarin het zijn eerste voorstel heeft 

-2-

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1950 Commissie-Van Schaik, notulen, plenair, 1951-04-18

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

Huygens ING, Grondwetscommissies 1883-1983
1950 Commissie-Van Schaik, notulen, plenair, 1951-04-18
NL-HaNA, BiZa/Wetgeving, 2.04.62, inv.nr. 116A
http://resources.huygens.knaw.nl/grondwetscommissies/onderzoeksgids/



-2-

goten. Bij verder nadenken acht spreker zelf dit voorstel 
echter toch niet erg gelukkige Vasthoudende aan de gedachte, 
de Eerste Kamer de gelegenheid te geven tot het hoaden van 
algemene "beschouwingen, maar haar niet meer in te schakelen 
'bij de 'behandeling van alle afzonderlijke begrotingshoofd
stukken, zou spreker willen voorstellen voor de hoofdstukken, 
'bij de behandeling waarvan de algemene 'beschouwingen plegen 
te worden gehouden, t.w. het Huis des Konings, de Hoge Col
leges van Staat, de Nationale Schuld, en voor de Middelen-
wet een aparte regeling te treffen en de medewerking van de 
Eerste Kamer aan de vaststelling daarvan te handhaven» Voor 
de overige hoofdstukken ware de medewerking der Staten-Gene-
raal te 'beperken tot de Tweede Kamer, 

De evengenoemde hoofdstukken 'betreffen onderwerpen, 
die niet "binnen de sfeer van een 'bepaald Departement vallen; 
ook onder vigueur van de bestaande regeling hebben deze reeds 
een bijzonder relief. De andere hoofdstukken zou spreker, na
dat zij zijn vastgesteld, aan de Eerste Kamer willen toezenden 

Mr, Kan werkte dit voorstel in grote lijnen uit in 
onderstaande artikelen: 

Artikel A 

De 'begrotingen, behelzende de uitgaven, welke be-
• trekking hebben op het Huis des Konings, de Hoge Colleges 
van Staat en de nationale schuld, worden door de wet vast
gesteld. 

Artikel B 

De begrotingen van alle verdere uitgaven des Rijks 
worden vastgesteld door de Koning, nadat hij op de ontwerpen 
de bewilliging van de Tweede Kamer heeft verkregen. Deze 
hoeft het recht wijzigingen in de haar aangeboden ontwerpen 
te maken. 

Artikel C 

Dit artikel zal dienen te regelen de indiening van 
de ontwerpen der beide begrotingen. Voor de begrotingen, be
doeld in artikel B, zal ipsis verbis bepaald dienen te wor
den, dat de Koning vóór de indiening bij de Tweede Kamer de 
Raad van State hoort. 

Artikel D 

Technische bepalingen inzake de hoofdstukken der 
begroting. 

Artikel E 

De Koning doet van de door hem vastgestelde begro
tingen mededeling aan de Eerste Kamer. 

Artikel F 

Door de wet worden de middelen tot dekking van de 
uitgaven des Rijks aangewezen. 

De vergadering gaat accoord met het door de Voor
zitter voorgespelde uitstel en gaat over tot herstemming over 
de zittingsduur voor de leden van de Eerste Kamer. In de vo
rige vergadering hebben over dit onderwerp de stemmen gestaakt. 

Vóór verkorting van de zittingsduur tot vier jaren 
wordt gestemd door de heren Vanden Bergh, Francois, Van der 
J-O e s van Naters, Gorsira, Jonkman, Kan, Kranenburg, Logemann, 
Pos en Romme, zodat dit voorstel met 10 tegen 7 stemmen is 
aangenomen. 
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Uit deze uitslag kan worden geconcludeerd, aldus de 
porzitter, dat men het systeem van aftreding "bij helfte 

evenmin wil handhaven0 

117 é, Als derde punt wordt het voorstel van Prof • van den 
3ergh tot invoeging van een nieuw artikel 117 a, aan de orde 
gesteld. 

Prof o Kranenburg deelt niet de vrees voor gebrek 
aan medewerking van de Eerste Kamer, waarop dit voorstel is 
gebaseerde Deze Kamer zal zich zeker neerleggen bij hét stand
punt van de meerderheid der Tweede Kamer en de Regering, wan
neer 'blijkt, dat dit gesteund wordt door grote lagen van de 
bevolking. 

Prof« Kernkamp erkent, dat er in ons staatsrecht 
een theoretische lacune is, die door dit voorstel wordt op
gevuld o Spreker acht de nadelen daarvan echter groter dan de 
voordelen. Uit de tekst blijkt niet, dat het artikel slechts 
in zeer belangrijke gevallen zal worden toegepast. Wanneer 
een Regering er te veel gebruik van zou maken, zou de positie 
van de Tweede Kamer door de mogelijk veelvuldige ontbindingen 
ook wankel worden. 

De Voorzitter acht de oplossing, die in het nieuwe 
artikel wordt gegeven, ontbinding van de Tweede Kamer bij een 
conflict tussen Regering en Tweede Kamer enerzijds en Eerst.j 
Kamer anderzijds, vreemd aandoen. De voor de hand liggende 
oplossing zou zijn, ontbinding van de Eerste Kamer, in het 
vertrouwen, dat de Provinciale Staten zich bij de verkiezing 
van de nieuwe Eerste Kamer zullen laten leiden door de uit
spraak van de meerderheid in de Tweede Kamer over het liti-
gieuse onderwerp. Psychologisch is het moeilijk aanvaardbaar, 
dat de Tweede Kamer naar huis wordt gestuurd, als er een con
flict met de Eerste Kamer is. 

Prof. Van den Bergh merkt op, dat hij bij het for
muleren van zijn voorstel heeft gedubië'erd, of hij aan het 
artikel een algemene strekking zou geven, of het zou beper
ken tot de eerste lezing van wetsontwerpen tot herziening van 
de Grondwet(aangenomen, dat tot instelling van een Grondwets
kamer wordt overgegaan), eventueel alleen tot die, eventueel 
alleen tot die, waarin de status van de Eerste Kamer in het 
geding is. Hij heeft tenslotte de algemene strekking gekozen, 
maar bij voorstellen tot wijziging van de status der Eerste 
Kamer spreekt de behoefte aan de onderhavige regeling het 
duidelijkst. Immers, het is volkomen begrijpelijk, en op 
zichzelf zeer goed te verklaren, dat een college er moeilijk 
toe zal komen, mede te werken aan het tot stand komen van 
regelingen, die ten doel hebben zijn eigen bevoegdheden te 

motten, of mogeli-k zelfs strekken tot zijn opheffing. 
rop is bijvoorbeeld in 1922 gestrand de poging tot demo

cratisering der Eerste Kamer door een verkorting van de zit-
sduur tot vier jaren en afschaffing van de aftreding bij 

helfte. Zo is in Denemarken een beslissing over een voorstel, 
.Ie positie van het "Landsting" betreffende. 
;aardoor ook jarenlang slepende gehouden. 

Het voorstel legt in een grondwetsbepaling vast 
datgene, wat volgens Prof. Kranenburg de Eerste Kamer mora-

• verplicht is te doen en naar diens mening ook steeds 
zal doen. 

Prof. Romme is van oordeel, dat ontbinding van de 
Eerste Kamer, in verband met een conflict tussen deze Kamer 
en de Regering, een te grote macht legt in handen van de Pro
vinciale Staten, die dan immers geroepen zijn uitspraak in 

conflict te doen. Het lijkt spreker juist, in zodanig 
geval een beroep op het volk te doen door ontbinding van de 
Tweede Kamer. 

Hij acht het ook in het belang van de zuiverheid 
der politieke zeden en ter vermijding van alle schijn van on
zuiverheid gewenst, dat een college niet zelf over eigen 
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status heeft te oordelen. 
Het gevaar van een te veelvuldig gebruik, door Prof. 

Kernkamp gevreesd, zou kunnen worden geëlimineerd door geen 
algemene strekking aan de 'bepaling te geven, doch deze te be
perken tot voorstellen tot Grondwetsherziening. Persoonlijk 
acht spreker het gevaar van misbruik echter niet groot. 

Mr, Jonkman vestigt er de aandacht op, dat de merites 
van het twee-kamerstelsel bij dit voorstel in het geding zijn* 
Ons staatsbestel is gebaseerd op een stelsel van elkaar in 
evenwicht houdende organen. Dat stelsel noopt die organen even
tuele tegenstellingen niet op de spits te drijven, maar con
flicten uit de weg te gaan. Men kan er dan ook van overtuigd 
zijn, dat de meerderheid van de Eerste Kamer, wanneer zij zich 
gesteld ziet tegenover een grote meerderheid van de Tweede Ka
mer, tezamen met een eensgezinde Regering, zich zal refereren 
aan de uitspraak, die geacht mag v/orden het meest in overeen
stemming te zijn met het gevoelen van het volk. 

Het moge waar zijn, dat een college gewoonlijk niet 
Dedig bereid zal worden gevonden mede te werken aan het tot 

ste.nd komen van een regeling tot afschaffing van dat college 
of het beknotten van zijn bevoegdheden, doch men moet dit niet 
alleen toeschrijven aan psychologische factoren. Veelal zal 
men immers eerst als lid van het college de betekenis daar-

. op zijn juiste waarde kunnen schatten. 
Met Prof. Kernkamp erkent spreker gaarne de leer

stellige waarde van het voorstel, maar hij ziet niet in, waar
om voor dit conflict, een van de vele, die in ons staatsbestel 
kunnen rijzen, een speciale regeling moet worden gemaakt. Bij 
het stelsel van checks and balances past een conflictenrege
ling niet. 

Ook Prof. Donner heeft bezwaar tegen de eenzijdig
heid van het voorstel, dat slechts bij de Eerste Kamer een ge
brek aan medewerking doet veronderstellen. Bovendien ligt er 
een depreciatie van de betekenis der Eerste Kamer in door de 
mogelijkheid van haar uitschakeling met betrekking tot bepaal
de onderwerpen. 

Prof. van den Bergh betoogt, dat juist bij het sys-
m van checks and balances het noodzakelijk is te kunnen be

schikken over een middel, dat uitkomst bieft voor het geval de 
balans blijft steken. Sinds 1848 hebben wij in de ontbinding-
van de Tweede Kamer dit middel, indien het systeem daar faalt. 

Het voorstel verzwakt, naar sprekers mening, de po
sitie van hen, die de Eerste Kamer zouden willen afschaffen; 
het ontneemt hun het argument, dat de Eerste Kamer te allen 
tijde elke, overigens gewenst geachte, maatregel kan tegen
houden. 

Dat het ongewenst is, een college over eigen status 
te laten oordelen, waarop door Prof, Romme de aandacht is ge
vestigd, is ook in Engeland gevoeld, aldus spreker. De wer
kingssfeer van de Parliament-Act strekt zich immers, hoewel 
overigens onbeperkt, niet uit over voorstellen, betreffende 
vergroting van de rechten van het House of Commons, bijvoor
beeld door verlenging van de zittingsduur. 

Prof. Romme stelt voor, deze gedachte van het niet 
1 oordelen over eigen status, ook voor de Tweede Kamer 

uit te werken, en aldus het bezwaar van de voor de Eerste Ka
mer discriminerend geachte eenzijdigheid, weg te nemen. De eind
beslissing over dergelijke regelingen, zowel voor wat de Tweede 
Kamer als voor wat de Eerste Kamer "betreft, blijft dan aan de 
Grondwetskamer. 

In dit systeem ligt het voor de hand, aldus Dr.Schou-
t n, te bepalen, dat leden van de Staten-Generaal geen zitting 
kunnen hebben in deze Grondwetskamer. 

Spreker wijst er voorts op, dat wijziging in de sta
tus van het ene college, en z-ker de afschaffing daarvan, mede 
ipso iure - mogelijk zelfs een niet onbelangrijke - invloed 
heeft op de status van het andere college. 
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Prof. Romme ziet geen bezwaar in de combinatie van 
het lidmaatschap van "Staten-Generaal en Grondwetskamer., immers 
'bij het kiezen van de leden ier Grondwetskamer hebben 'de kie-
.zers rekening kunnen houden met het standpunt dezer leden ten 
opzichte van het aanhangige, herzieningsontwerp. 

Mr» van der Goes van Naters zou het voorst e 1-ya.n den 
Eergh niet, zoals bij de discussies is geschied, willen beper
ken tot ontwerpen tot herziening van de Grondwet» Hij acht het 
bVc ook van bijzonder groot belang', dat bij de goedkeuring van 
tractaten de uitspraak van de Eerste Kamer kan worden "overruled" 

In de eis van een twee-derden-meerderheid in de nieuw 
gekozen Tweede Kamer ziet spreker een miskenning van de uitspraak 
der kiezers° hij zou willen volstaan met een gewone meerderheid* 

Prof. Van den Eergh merkt op, dat de wederkerigheid, 
arnaar Prof. -̂ omme streeft, overbodig is. -̂ ij een conflict van 

d -, Tweede Kamer met de Regering bestaat immers reeds de mogelijk
heid van ontbinding. 

Er wordt nu gestemd over het oorspronkelijke voorstel-
Van den. Eergh, Dit wordt verworpen met 12 tegen 6 stemmen. Voor 
stemden de heren van den Eergh, van der Goes van Haters, Gorsira, 
Francois, logemann en Romme. 

Over de gedachte van Prof.Romme, die uiteraard nog alt-
werking behoeft, moet thans een 'beslissing genomen worden. Prof. 
van den Eergh komt subsidiair met het voorstel, de werking van 
het door hem voorgestelde artikel 117 a te beperken tot voorstel
len betreffende herziening van de Grondwet, of eventueel tot 
voorstellen, welke betrekking hebben op de aantasting van de 
status van een der beide Kamers van de Staten-Generaal, 

Hiertegen komt Mr. Jonkman op met de waarschuwing, 
door een bepaling in de Gronwet niet de gedachte te wekken, lat 
de leden der Staten-Generaal niet in staat zouden zijn objectief 
te oordelen over onderwerpen, die henzelf betreffen. Spreker 
herinnert in dit verband aan de medewerking van Nederlanders 
aan de totstandkoming der regeling, welke een meerderheid var 
niet-luropeanen in de Volksraad van het vroegere Nederlands-In-
die' bracht. 

Een voorstel van orde van de Voorzitter, de behandeling 
van en de beslissing over het voorstel Romme-Van den Eergh aan 
te houden tot de vergadering van 2 Mei aanstaande, wordt ver
worpen met 11 tegen 7 stemmen. Vóór stemdens de Voorzitter, en 
de heren Van den Eergh, Francois, Gorsira, Kan, Logemann en 
Rzr^z.e3 

Bij de discussies over het voorstel Van den Bergh-
Ecmme blijkt de omschrijving van het begrip "status van een 
college" enige moeilijkheden te geven. 

Er wordt voorts op gewezen, dat men de gedachte, dat 
een orgaan niet over eigen status mag oordelen, niet consequent 
voor alle organen kan doorvoeren. 

De Voorzitter en de heer Gorsira. verklaren op het 
eerste gezicht het voorstel wel aan ;rekkelijk te vinden, doch 
zij wensen zich hun standpunt met betrekking tot de uitwerking 
daarvan voor te behouden. 

Bij de nu volgende stemming blijken slechts 5 van de 
18 aanwezige leden, te weten de Voorzitter en de heren Van den 
Eergh, Francois, Gorsira en Romme een uitwerking van de gedachte 
Van den Bergh-Romme op prijs te stellen, zodat het voorstel is 
verworpen. 
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Tweede Kamer 
Xantal leden 

Kiesdeler 

ot bespreking van het 
ver de Tweede Kamer, 
enomen, aldus de Voorzitter, 
tal van de Eerste Kamer tot 
ook het voorstel tot verho
ede Kamer tot 150 aanvaardt,, 
egeven voor de wijze en het 
in werking zal treden, wordt 
ssie accoord gegaan» De uit-
g der voorgestelde teksten 
enomen, 
, dat deze voor de Tweede 
onder meer kan worden gebruikt 
retariaat zal hiervoor, mede 

Hierna wordt 
rapport van Subcommissie II o 

Er moet worden aang 
dat, nu is besloten het leden 
75 te verhogen, de Commissie 
ging van het ledental der Twe 

Met de oplossing, g 
tijdstip, waarop dit besluit 
in grote lijnen door de Commi 
werking zal bij de behandelin 
nader in beschouwing worden g 

Mr.Kan merkt nog op 
Kamer gegeven regeling niet z 
voor de Eerste Kamer. Het Sec 
in verband met het besluit, de zittingsperiode van de Eer
ste Kamer te verkorten, een regeling ontwerpen. 

Over het voorstel, gedaan om te voorkomen, dat, 
nu door de verhoging van het ledental de kiesdeler lager 

_ komen te liggen, bij de aanvulling van de Tweede Kamer 
o liet tot stand komen van de Grondwetswijziging meer kleine 
staatkundige groepen voor een zetel in aanmerking zouden 

ï, wordt voorshands geen 
.^ehouden tot de behandeling-

beslissing genomen 
van de artikelen 

Het wordt 

Leeftijds
grens 

öcnorsi --. 
van he 

f k 
re -
mi__ 

Leefti 
grens 

t ao-
:iës-

• 

iren 

i Ls-
pas-

sief kies-
re 5 

Over de verlaging van de leeftijdsgrens voor het 
actief kiesrecht tot 21 jaar wordt gestemd. De stemmen staken; 
vc*ór stemden de heren van den Bergh, Prancois, Gorsira, Jonk-

L, Kan, Logemann, Pos en Romme. In de vergadering van 2 Mei 
.^taande zal dit punt weer aan de orde worden gestelde 

Met het voorstel tot schrapping van artikel 835 

2,wordt ingestemd. 

De Commissie gaat accoord met het voorstel tot ver-
Ing van de leeftijdsgrens van het passief kiesrecht tot 
jaar. 

Sch 
ste 

adelc 
IÏÏE5 

os-

r ae 
en der 

Tweede Ka-
mer 

Prof.van der Grinten verklaart bezwaar te hebben 
..en vergoeding van andere noodzakelijke kosten naast die 

van reis- en verblijfkosten, omdat het onmogelijk is voor de 
vergoeding van eerstbedoelde kosten een objectieve norm aan 
te geven. 

Ook Dr.Schouten acht een regeling, waaraan een 
subjectieve norm ten grondslag moet liggen, verwerpelijk. 

e'..er is bovendien van oordeel, dat het voor het prestige 
. de Kamer van belang is, dat de Kamerleden, wat hun inkom-

betreft, offers moeten brengen. 
Prof. Kranenburg merkt op, dat niet ieder tot der-

ijke financiële offers in staat is en dat de regeling toch 
zo moet zijn, dat niemand om financiële redenen moet afzien 

het Kamerlidmaatschap. Spreker wijst er op, dat elders,-
Lt verband wordt met name Lë* genoemd - de totale 

schadeloosstelling veelal aanzienlijk hoger is dan in Neder-
1. Verder zijn er lander* bijvoorbeeld Amerika, waar de 
leden kunnen beschikken over administratieve hulp van 

het bureau der Kamer. Dat systeem kennen wij niet, in de plaats 
daarvan i9 zijns inziens een vergoeding van bijzondere kosten 
wel _ewenst. Hij zou daarnaast echter niet, zoals de Subcom-

sie voorstelt, het bedrag van de schadevergoeding tot 
f.6000.— willen verlagen, maar dit op f.7200,— willen hand-
iven (De hogere bedragen van f.7800.— >n f.8400.— zijn in 
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ie tegenwoordige regeling opgenomen in verband met hogere 
verblijfkosten van verder van •s-Gravenhage wonende leden). 
De vergoeding van bijzondere kosten in het bedrag van de 
hooflsom der schadevergoeding te verdisconteren., lijkt spre
ker niet gewenst, omdat het een onjuiste indruk zou maken 
omtrent het inkomen, dat de Kamerleden uit de Staatskas ge
nieten. 

Prof o geel wijst er op9 dat sommige leden, bijvoor
beeld degenen, die in het bijzonder zijn ingeschakeld bij het 
werk van de buitenlandse betrekkingen, voor een goede ver
vulling van hun taak extra kosten moeten maken. Spreker zou 
in ieder geval de mogelijkheid willen openen, bij de wet een 
regeling voor vergoeding daarvan te treffen. Het imperatief 
stellen van deze vergoeding acht hij niet gewenst. 

In tegenstelling met Prof.Kranenburg acht Prof. 
var: der Grinten het wel mogelijk in het bedrag voor de schade-r 
vergoeding de vergoeding voor de bijzondere kosten op te ne
men. Door een juiste toelichting daarop te geven zou het ge
signaleerde psychologische bezwaar kunnen worden ondervangen. 

Prof•Hoojkaas sluit zich aan bij het voorstel van 
Prof .Kranenburg", het "bedrag van f .7200.— te handhaven. Een 
aparte vergoeding daarenboven voor de noodzakelijke kosten 
acht hij wel gewenst en is zijns inziens van belang, omdat het 

^/zonder me e daardoor/ dit bedrag vrij van inkomstenbelasting zal zijn. 
vaststaat, dat Prof «Romiae stelt voor; bij gebreke van een objectie

ve maatstaf, een vast bedrag voor de bijzondere kosten aan te 
nemen. De daaraan verbonden nadelen zijn zijns inziens minder 
groot dan de bezwaren, voortvloeiende uit het ontbreken van 
een vergoeding voor deze kosten. Overigens is spreker van 
mening, dat het niet op de weg van de Commissie ligt, voor
stellen te doen tot verhoging van het bedrag der schadever
goeding, door bij aanvaarding van de vergoeding voor bijzon
dere kosten het schadevergoedingsbedrag op de huidige hoogte 
te handhaven. 

Prof.Kranenburg daarentegen zou dit wel tot de taak 
van de Commissie willeD rekenen, omdat zij als objectief te
genover deze materie staande instantie, juist goed met voor
stellen van deze strekking kan komen. 

H 

aueiiöü van aeze s erKJK.ILj.ng üdn tornen. / 
l w»«~*-^ K* Prof. van der Grinten stelt voor,/het in de Grondwet 
i,.-.u^ ̂  genoemde bedrag van - met 50>i te verhogen, tot f.6750. — , 
vM eenzelfde verhoging als voor het inkomen van de leden van 

^ <T"~ w *""* ke"k Koninklijk Huis wordt voorgesteld, on aan te nemenv—ê&£ 
JL T. :* \r^^i^ ciacrin een vergulding Jan imuazakeli jko -kosten .;L§_begrepen. 

r77r p ^ 
*- r-r*— kr^^ Hierna brengt ie Voorzitter m stemming de vraag, 

of, buiten de vergoeding van reis- en verblijfkosten, de 
Grondwet de mogelijkheid : bpenens een vergoeding voor 
andere, uit de' vër\ ïg van het ambt voortvloeiende, on

sten bij de wet toe te kenen*. 
Het blijkt, dat slechts Prof.van der Grinten en 

Dr.Schouten afwijzend tegenover deze mogelijkheid staan. 
Het Secretariaat zal de te dezer zake voorgestelde 

bepaling in de zin van bovenstaande beslissing wijzigen. 
Hierna wordt aan de orde gesteld de vraag, of het 

bedrag der eigenlijke schadevergoeding desniettegenstaande op 
f.7200c— moet worden gehandhaafd. 

Dr.Schouten merkt op, dat dit de vierde wijziging 
van het bedrag der schadelo Lling van Tweede Kamerleden 
zal zijn na de bevrijding. 

Bij stemming blijkt, dat 13 leden voor handhaving 
van dit bedrag zijn, Tegen stemden de heren Donner, Jonkman, 
Homme, Rutgers en Schoutei . 

Wac ld Het standpunt van de Subcommissie met betrekking tot 
en "̂ itg_e- het toekennen van een wad ;geld en uitgesteld pensioen wordt 
steJLd gen- door de plenaire commiss:' s gedeeld- c. 
sicen. ""ö~* 
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Wijziging De Commissie gaat er verder accoord mee, de bepa-
van de • ling over de wijziging van de bedragen der schadevergoeding 
bedragen etc o over te brengen naar Hoofdstuk XIII» 

Rapport Naar aanleiding van punt 1 van het algemeen deel 
van Sub- van dit rapport merkt Mr. van der G-o es van Nat erg op, dat het 
commissie niet juist is de politieke partijen, die m ons staatsbestel 
Tl_ in zake een zo belangrijke plaats innemen, niet in de G-rondwet te 
haar voor- noemen. 
stellen met Prof.van den Bergh vestigt er de aandacht op, dat 
ïïe_trekkTng'' in de Subcommissie is gediscussieerd over de vraag, of wette-
tgt de eer- lijke regeling van de politieke partijen imperatief of facul-
ste vi j f . af- tarief moet worden gesteld, -̂ en facultatieve bepaling, dat 
delingen vangeeft spreker toe, is,strikt genomen,overbodig, omdat de 
hét DerAe wetgever ook zonder een dergelijke grondwettelijke bepaling 
HobTdst'uk regelen kan stellen voor de politieke partijen. Voor het im-
der Grond- peratief eisen ener wettelijke regeling zou spreker nog 
wet. steeds willen pleiten. Wil men daar echter niet toe overgaan, 

dan zou een facultatieve bepaling toch wel gewenst zijn, 
omdat daarmee de politieke partijen in de G-rondwet worden 
geïntroduceerd. 

Ook Prof.Kernkamp is van mening, dat het niet ver
melden van de politieke partijen in de G-rondwet op het vdk 
een niet reële indruk maakt. Een imperatieve bepaling acht 
spreker niet gewenst, omdat het zijns inziens op het ogen
blik niet nodig is maatregelen te treffen. Het openen van 
de mogelijkheid, daartoe zou echter wel nuttig zijn. 

Prof «-̂ onner verklaart, een vermelding in de G-rond
wet van de politieke partijen als belangrijk onderdeel van 
ons staatsbestel wel op prijs te stellen. Aan een wettelijke 
regeling heeft spreker echter geen behoefte. Hij vreest, dat 
de voorgestelde bepaling, al ligt er geen verplichting in be
sloten, een prikkel zal zijn voor de voorstanders van een 
wet op de politieke partijen op het tot stand komen van een 
zodanige wet aan te dringen. 

Een imperatieve bepaling blijkt slechts door 3 le
den, te weten de heren van den Bergh, van der G-oes van Haters 
en Hooykaas, te worden gewenst. 

Tot het opnemen van een facultatieve bepaling wórdt 
besloten met 11 tegen 7 stemmen. Tegen stemden de heren 
Donner, G-orsira, Kan, Kranenburg, Logemann, Rutgers en 
Schouten. 

Het Noorse stelsel van plaatsvervangende Kamerleden 
wordt voor Nederland niet gewenst geacht. 

Het voorstel van de Commissie-Prinsen-Molenaar5 
de Algemene Rekenkamer in te schakelen voor het onderzoek 
van bij de Staten-G-eneraal ingediende klachten, wordt aan 
gehouden tot de vergadering van 2 Mei aanstaande. 

Het 
s t e l 

He t 
j?r in 
Mol e 

A r t i 

I'Toorse 
s e l 

r a p p o r t 
s e n -
ii a a r 

k e i 75 Het voorstel van Subcommissie II met betrekkin 
artikel 75 wordt aanvaard 

Hierna wordt de vergadering gesloten. In de bijee 
komst van 25 April aanstaande (die zal beginnen om 19.30 
uur) zal de behandeling van de artikelen der eerste vijf af' 
delingen van het Derde Hoofdstuk der Grondwet, te beginnen 
met artikel 80, worden voortgezet. 

B/ 3 en ( 

23 April 1951. 
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