
STAATSCOMMISSIE HERZIENING GRONDWET 

PLENAIRE COMMISSIE 

Notulen van de 14e plenaire vergadering, gehouden op Woens
dag 25 April 1951, te 19.30 uur, in de De Lairessezaal. 

Aanwezig; Mr.J.E.H.van Schaik en Mr. J.H.van Maarseveen, Voorzitters, 
en de leden; 
Prof.Mr.Dr.G.van den Bergh, Prof.Dr.A.M.Donner, Prof.Mr.Dr. 
J,PoA.Eran90is, Jhr.Mr.M.van der Goes van Naters, M.P.Gorsira, 
Prof.Mr. J. P.Hooykaas,Mr.J.A,Jonkman, Pro f.Dr•ïï. J.A.Kemkamp, 
Prof.Dr.J.K.A.Logemann, Prof.Mr.A.N.Molenaar, Dr.R.HoPos,Mej. 
Mr.H.J.D.Revers, Prof.Mr.C.P.M.Romme, Dr.A.A.L.Rutgers, Dr. 
J.Schouten en H.W.Tilanus; 
Prof.Mr.W.C.L.van der Grinten en Mr.J.M.Kan, tevens Secreta
rissen; 
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; Prof.Mr.R.Kranenburg, Prof.Dr,L.J.M.Beel, Mr.P.J.Oud en Mr. 
P.J.Witteman. 

De vergadering wordt geleid door Mr.J.R.K.van Schaik. 

Abusievelijk is in de notulen van de 13e vergadering 
niet vermeld een door Mr. Jonkman gevraagde wijziging van het 
verslag der 12e vergadering. Deze wijziging luidt aldus; "Van 
de 3e volledige alinea van onderen op pagina . de laatste vol
zin als volgt te lezen; Indien tot wijziging zou worden be
sloten, zou spreker kunnen gevoelen voor vaststelling van d« 
begroting door Koning en Tweede Kamer, met verplichting de 
aldus vastgestelde begrotingshoofdstukken mede te delen aan 
de Eerste Kamer en aan deze Kamer alle inlichtingen te ver
strekken, welke zij mocht verlangen." 

In de notulen van de vergadering van 18 April moet 
in de kop "12e vergadering" gewijzigd worden in "13e vergade
ring" en "11 April" in"l8 April". 

Voorts moet de heer Tilanus opgenomen worden bij ie 
afwezige leden. 

Prof. van der Grinten verzoekt op pagina 7 de 6e 
volledige alinea van boven aldus te lezen; "Prof. van der 
Grinten stelt voor, wanneer de mogelijkheid tot het geven 
van een afzonderlijke vergoeding van kosten wordt geopend, 
het in de Grondwet genoemde bedrag van f. 4500.— met 50^ 
te verhogen tot f. 6750.—, eenzelfde verhoging als voor het 
inkomen van de leden van het Koninklijk Huis wordt voorge
steld." 

Daarna worden de ."besprekingen van de door Subcommis
sie Il voorgestelde wijzigingen en aanvullingen met betrek
king tot de eerste vijf afdelingen van het derde hoofdstuk 
van de Grondwet voortgezet. 

Art. 80 De Professoren van der Grinten en Hooykaas pleiten 
voor schrapping van dit artikel. In de praktijk is de be
staande bepaling een dode letter gebleken. 

De voorgestelde uitbreiding van de werkingssfeer van 
het artikel tot bestuurscolleges achten zij overbodig, aange
zien deze colleges ook nu reeds op een wet moeten berusten. 

Deze sprekers wijzen er op, dat slechts twee voor
beelden zijn te noemen van commissies met de specifieke taak 
ie Regering bij te staan bij de voorbereiding van de wetgeving, 

weten; 
de Staatscommissie tot herziening van de burgerlijke wetgeving 
(ie vroegere Staatscommissie-Limburg), welke bestond vóór het 

stand komen van het huidige artikel 80, en 
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de Commissie voor de Strafwetgeving, omstreeks 1925 door de 
toenmalige Minister van Justitie, ingesteld om te dienen van 
advies voor een destijds aan de orde zijnde wijziging in de 
strafwetgeving, door die minister gehandhaafd voor alle vol
gende wijzigingen in de strafwetgeving en ook door zijn op
volgers tot 1940 telkens gecontinueerd. 

Sprekers zijn van oordeel, dat deze commissies wat 
hun invloed op de wetgeving 'betreft, niet verschillen van de 
ambtelijke commissies. Ten aanzien van de samenstelling van 
de^e laatste is de Regering geheel vrij. 

Zij zien niet in, waarom deze vrijheid met 'betrek
king tot de commissies als de evengenoemde moet worden "beperkt. 
Het 'betreurenswaardige gevolg daarvan zou zijn, aldus Prof. 
Kooykaas 9 dat de Regering wellicht veelal van de instelling van 
een zodanige commissie, hoezeer op zichzelf wenselijk geacht, 
zou afzien, omdat zij de procedure van de instelling 'bij de 
wet te "zwaar" zou vinden. 

Minister van Maarseveen sluit zich 'bij deze opmerkin
gen aan. Spreker acht het voldoende, dat het perlement repres
sieve controle op de samenstelling van "bedoelde colleges kan 
uitoefenen. 

Het tweede deel van het artikel, handelende over 
colleges met enige "bevoegdheid van regeling of bestuur, is 
zijns inziens veel te ruim, omdat onder de voorgestelde re
dactie ook zou vallen elke door een gemeente ingestelde com
missie met bestuursbevoegdheid. 

Prof. Donner zou het artikel wel willen handhaven voor 
adviescolleges; voor colleges met bestuursbevoegdheid acht hij 
de bepaling niet nodig. Spreker acht naar geldend recht instel
ling van colleges met een besturende taak zonder wettelijke ba
sis mogelijk en wel krachtens delegatie van bestuursbevoegd
heid. Hij heeft er geen behoefte aan zodanige basis verplicht 
te gaan stellen. 

Hij illustreert het inconsequente van de bepaling met 
voorbeeld van de rijksbureaux, ingesteld op grond van de 

distributiewetgeving. Ten aanzien van de samenstelling van de
ze bureaux was de Regering geheel vrij in haar keuze5 indien 
de leiding van deze bureaux niet zou zijn opgedragen aan een 
directeur, maar aan een college, dan zou, naar het oordeel van 
de voorstellers van deze bepaling, een wettelijke regeling voor 
de samenstelling nodig geweest zijn. 

Prof. van den Bergh wijst op het dubium omtrent de 
instelling van colleges met bestuursbevoegdheid, dat blijkt 
uit het verschil in standpunt in dezen tussen de Professoren 
van der Grinten en Hooykaas enerzijds en Prof. Donner ander
zijds. Eerstgenoeinden zijn immers van mening, dat de instel
ling van colleges met bestuursbevoegdheid op het ogenblik 

eds op een wet moet berusten, laatstgenoemde acht een zodanige 
v/ettelijke basis juist niet vereist. 

De Voorzitter vreest, dat de voorgestelde bepaling de 
:ring te ve elemmeren in haar vrijheid van keuze van 
r adviseurs, daarbij uit het oog verliezende, naar de heer 
..is opmerkt, dat het artikel - slechts betrekking heeft op 
-ente colleges. 

Uitbreiding van het artikel ook tot colleges van 
les voor de Staten-Generaal zou, aldus de Voorzitter, ver
dring brengen in de positie van het parlement. Zijn contro-
. ;e en critiserende functie zouden zich wijzigen in een 
actieve rol bij de wetgeving. 

'.'.?. v. : ' . ' - . hecht aan ie voorgeat lde 
aling grote betekenis, omdat zij de mogelijkheid opent, de 
ande overbelasting van de toporganen weg te nemen door aan 

vaste colleges een deel van hun taak over te dragen. Voor dit 
belangrijke werk, dat zich niet beperkt tot het geven van ad-

-, is, aldus spreker, een ba3is in de Grondwet wel gewenste 
Hij noemt de Postraai en de Radicraad, tot wier taak mede be
hoort het verrichten van bepaalde bestuursdaden. Ook de nu nog 
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voolopige Na tuur "beschermingsraad is, wanneer deze zijn defini
tieve status zal hebben bereikt, dit soort van werkzaamheden 
toegedacht o Deze ruime taak ligt z.i. besloten in de betekenis 
va:r£&̂ •̂•w©-o•ï̂ J r̂ĉ ^ 

niet -gedecM^fl» woorden "regeling en bestuur", die als synoniem 
mn de thans bestaande Ook Prof. Romme verkaart overwegende bezwaren te heb-
«rm "bijstandten tegen schrapping van het artikel0 Men bedenke wel, dat vaste 
•.enen te wor-colleges, als in dit artikel bedoeld, een belangrijke invloed 
en beschouwcLhebben op de wetgeving en dat op de colleges met bestuursbe

voegdheid een deel van de taak der bestaande bestuursorganen 
zal overgaan. Een democratische samenstelling van deze colleges 
is niet gewaarborgd, wanneer men de bepaling van artikel 80 laat-
vervallen» De ontduiking van het artikel, door de tegenstanders 
als argument voor hun standpunt gebruikt, betekent, aldus spre
ker, dat de Regering ten onrechte de vrije beslissing over de 
samenstelling der onderhavige colleges aan zich trekt. Hij ziet 
hierin juist een argument voor behoud van het artikelo 

Prof. van der Grinten merkt nog op, dat het dikwijls 
niet mogelijk is een wettelijke regeling af te wachten, omdat 
een spoedige functionering van de colleges gewenst is* Spreker 
denkt hierbij aan de instelling van colleges als de Militaire 
Productie Raad, de Ir. ".Jistrialisatiecommissie , de Commissie voor 
de Prijzenpolitiek en de Defensieraad. 

Het argument van Prof* Romme doortrekkend, zou men ook 
een wettelijke basis moeten eisen voor de samenstelling van het 
ambtenarencorps, teneinde deze in overeenstemming te doen zijn 
met de plitieke stromingen in het volk, een consequentie, die 
wel door niemand zal worden aanvaard. 

Bij het tweede deel van de bepaling betreffende de 
colleges met bevoegdheid van regeling of bestuur, dat uiteraard 
slechts betrekking heeft op colleges van bijstand aan de cen
trale overheid, hebben v/ij te doen met een delegatie van be
voegdheden, die bij het delegatie-vraagstuk als geheel in be
schouwing ware te nemen. Evenals Mr. van der Goes van Naters zou 
spreker daarvoor wel de weg vrij willen laten, maar hij acht 
een grondwettelijke basis daarvoor ongewenst. 

Prof. van den Bergh geeft toe, dat de Regering ook nu 
reeds, eventueel bij Algemene Maatregel van Bestuur, bevoegdhe
den van regeling of bestuur aan derden kan overdragen, mits 
deze derden g.en bepalingen van:,de burgers bindend recht" uit
vaardigen (Laband-Buys)„ Indien dergelijke opdrachten aan vas
te colleges worden gegeven zou spreker daaraan toch wel een 
basis in de G-ronwet willen geven* 

Prof. Logemann zou een bepaling als de onderhavige wel 
willen aanvaarden, wanneer een hanteerbaar criterium ware te 
vinden voor de colleges, waarvoor een dergelijke regeling ge
wenst is. Zo zou spreker het wel gewenst achten, wanneer in de 

/voorAestelde^"fcaa"t3commiss^e "fco't kerziening van de burgerlijke wetgeving de 
verschillende politieke stromingen overeenkomstig .haar beteke-

fmaar in de nis vertegenwoordigd zouden zijn,/in de h«èé±ge/vorm acht hij 
volkomen het artikel ê ĥ -e* hinderlijk en onvoldoende garantie biedend. 
gelijksoortige commissie voor de waterstaatswetgeving niet. 

De Voorzitter brengt nu in stemming het voorstel van 
Subcommissie I, artikel 80 te laten vervallen. Dit voorstel 
wordt met 15 tegen 5 stemmen aanvaard* Tegen stemmen Prof. van 
den iDergh, Mr. van der Goes '-jn Naters, Prof. Romme, Dr. Schou
ten en de heer Tilanus. 

De voorstellen met betrekking tot de artikelen 81, 
tot en met 86. worden door de Commissie aanvaard, met dien 
verstande, dat over de leeftijdsverlaging voor het actief kies
recht in de volgende vergadering nog zal worden gestemd. 

Artikel 86 komt later aan de orde, wanneer de voor
stellen over de artikelen 18 en 19 zullen worden besproken, 

i 
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Art. 87 Prof. van der Grinten wijst er op, dat de redactie 
van het slot der onder 4e, su'b 'b, gegeven 'bepaling - herhaalde 
openbare dronkenschap - enger is dan de .bestaande redactie, waar
in gesproken wordt van een feit, waaruit openbare dronkenschap 
"blijk tl 

Op voorstel van Prof. Logemann worden de woorden "of 
herhaalde openbare dronkenschap" vervangen door "of wegens her
haalde veroordeling ter zake van feiten, waaruit openbare dron
kenschap blijkt"o 

Op deze wijze wordt de "bedoeling van de Subcommissie, 
het artikel op dit punt slechts in zoverre te wijzigen, dat 
wordt vastgelegd, dat een enkele veroordeling wegens zodanig 
feit geen uitsluiting van het passief kiesrecht tot gevolg zal 
hebben, beter tot uitdrukking gebracht. 

Art o 88a Prof. van den Bergh is van oordeel, dat de reeds be
staande mogelijkheden 
Ie. ontzetting uit het actief- en passiefkiesrecht als bijkom
stige straf; 
2e. verbod van politieke partijen, die in strijd met de goede 
zeden moeten worden geacht; 
voldoende zijn om op te treden tegen revolutionaire vertegen
woordigers. Laatstgenoemde mogelijkheid zou spreker, afgezien 
van de vraag of het opportuun is haar toe te passen, wel willen 
uitbreiden door haar ook van toepassing te verklaren op partij
en, die met aanwending van wettige middelen een doel trachten 
te bereiken, dat als onzedelijk moet worden beschouwd. Aan een 
bepaling als nu voorgesteld bestaat z.i. echter geen behoefte. 

Mr, Jonkman is van oordeel, dat het met de bepaling 
beoogde doel niet zal worden bereikt. Bovendien zal het z.i. 
de sfeer in de Kamer ten zeerste schaden, wanneer de leden ei
kaars uitlatingen zullen gaan 'beoordelen uit een oogpunt van 
mogelijk toepasselijk zijn van dit artikel. 

Ook Prof. Kernkamp is niet enthousiast. Het voorge-
stelde artikel leidt er toe, dat de gekozen volksvertegenwoor
digers zelf de uitslag van de verkiezing kunnen wijzigen. Pit 
acht spreker ongewenst. Eventueel zou hij accoord kunnen gaan 
met een regeling, die de beoordeling aan een college ad hoc 
ze ._ ;.ragen. Beter acht hij het echter revolutionaire stro
mingen met effectieve geestelijke en economische middelen te 
bestrijden. 

Mr. van der Go es van %ters is van oordeel, dat de 
toepassing van dit artikel zeker aan de Kamer zelf kan worden 
overgelaten. Haar leden immers zijn gekozen met het doel hun 
rechts'oewustzijn te laten spreken. De opdracht aan de Kamer 
zou te vergelijken zijn met een collegiale- of tuchtrechtspraak, 
een figuur, die zeker niet indruist tegen de geest van de tijd. 

Prof. Molenaar merkt op, dat de strafrechter, naar 
wiens 'bevoegdheden door Prof. van den Bergh is verwezen, alleen 
kan optreden indien de geïncrimineerde handelingen buiten de 
Stater-Generaal plaats vinden. De gedachtengang van Prof, Kern-
kamp is z.i. in strijd met art. 100. 

De Heer Tilanus deelt niet de vrees van Mr. Jonkman, 
dat de leden der Tweede Kamer er op uit zullen zijn het artikel 
zoveel mogelijk op hun medeleden toe te passen. De eis van de 
gekwalificeerde meerderheid, voor de vervallenverklaring van 
het lidmaatschap gesteld, houdt dit bovendien voldoende tegen. 
Inschakeling van een college ad hoc - een lichaam buiten de 
Stater-Generaal staande - is z.i. voor de Kamer niet aanvaard
baar. Met maatregelen tegen de politieke partijen bereikt men 
het gewenste doel z.i. niet. 

De Voorzitter is van mening, dat de Tweede Kamer het 
beste aanvoelt, v/at binnen de grenzen van het toelaatbare blijft 
en wat deze grenzen overschrijdt. Hij zou daarom ook de toepas
sing van het arUkel aan de Kamer zelf willen opdragen. 

Spreker vraagt zich af hoe de Voorzitter met toepas
sing van de bepalingen van het reglement van orde kan optreden 
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tegen "revolutie-predikende" leden, indien men het standpunt 
huldigt, dat de leden volledige vrijheid hebben, in de Kamer 
uiting te geven aan hun politieke opvattingen,, In de uitslui
ting van een lid voor de duur van een jaar, waartoe het reglement 
van orde de mogelijkheid opent, kan spreker geen ordemaatregel 
meer zien. De voorgestelde bepaling ziet hij daarom als een ge
wenste aanvulling van de bestaande regeling. 

Mr. van der Goes van Naters stelt voor het nieuwe 
artikel 88 a te doen aanvangen met de woorden "ongeacht de toe- -
passing van art- *., van het regelment van orde", teneinde die 
Bepaling een basis in de Grondwet te geven. 

Minister van Maarseveen wijst op het voorgestelde ar
tikel 101 a, waardoor het gehele reglement van orde een grondwet
telijke basis krijgt. 

Profo Logemann is van oordeel, dat de Tweede Kamer in 
ieder geval souverein moet zijn in de beoordeling-van de reacties 
tegen een lid, dat de grenzen van het oirbare overschrijdt. 

Het artikel, in stemming gebracht, wordt aangenomen 
met 12 tegen 8 stemmen. Tegen stemman Mej. Revers, en de Heren 
van den Bergh, Donner, Gorsira, Jonkman, Kernkamp, Logemann en 
Pos. 

De uitwerking van het artikel ontmoet nog enkele be-
fcwar^ns het woord "rechtspleging" wordt niet gelukkig geacht. 
Enerzijds wordi er op aangedrongen de vervallenverklaring ook 
betrekking te doen hebben rp het lidmaatschap van vertegenwoor
digende lichamen, die niet in de Grondwet zijn genoemd; andere 
leden hebben bezwaren tegen uitbreiding tot andere organen. Zo 
bestaat verschil van mening over de vraag of ook voor gemeente-
raden^/provinciale staten de mogelijkheid van vervallenverkla
ring van het lidmaatschap moet worden geopend. De uitwerking 
van deze mogelijkheid kan bovendien nog zeer verschillend zijn» 
Er wordt daarom besloten, dat de Commissie van Redactie én de 
tekst van art, 88 a aan een nadere beschouwing zal onderwerpen 
én een artikel zal ontwerjen betreffende de vervallen verkla
ring van het lidmaatschap voor gemeenteraden en provinciale sta
ten. Dit laatste artikel zal aan Subcommissie V ter beoordeling 
worden voorgelegd. 
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artt.89 _t/m Het vervallen van de woorden uvan/met hen 
'%_ die benoemen" uit artikel 89 wordt aanvaard. 

Met de voorstellen betreffende de artikelen 
90, 91 en 92 gaat-de commissie ook aecoord, met dien 
verstande dat het in artikel 92 genoemde bedrag van 
f.6000.— voor de schadeloosstelling van de leden der 
Tweede Kamer wordt gewijzigd in f.7200,—, ingevolge het 
besluit van de vorige vergadering, en ook.de toelage van 
de Voorzitter op f.7200c— wordt gebracht^ Bovendien moet 
de redactie zodanig gewijzigd worden, dat vergoeding van 
"andere noodzakelijke kosten" niet meer imperatief wordt 
gesteld, maar dat de mogelijkheid daartoe wordt geopend. 
De voorstellen met betrekking tot de artikelen 93 t;\m 
96 worden ongewijzigd a.' nv-rooT"-

art.97 Prof. Francois is van oordeel, dat een ongewij
zigd artikel 97? zoals door de Subcommissie wordt voorge
steld, een goede samenwerking tussen Regering en Staten-
Generaal, vooral op het terrein van de buitenlandse be
trekkingen, niet mogelijk maakt. Daarvoor is het beslist 
nodig, dat de Regering met een vaste Commissie in over
leg kan treden en haar, indien gewenst,de nodige inlich
tingen eigener beweging kan verstrekken. Het kan daarom 
niet aan de Kamer worden overgelaten, of zij tot instel
ling van een zodanige commissie wil overgaan. 

Ook is het noodzakelijk, aldus spreker, althans 
voor het door hem met name genoemde terrein, het verstrek
ken van inlichtingen eigener beweging door de Regering ver
plicht te stellen, omdat de Staten-Generaal anders hun 
taak niet naar behoren zouden kunnen vervullen. 

Voorts moet beantwoording ook van individuele 
vragen voor de Regering verplicht zijn, uiteraard met "uit
zondering van de gevallen, waarin het belang van de Staat 
zich daartegen verzet, 

Door de Commissie-Van Eysinga zijn deze drie' 
desiderata in haar voorstellen opgenomen. 

Prof. Van den Bergh betwijfelt de juistheid van 
het standpunt der Subcommissie; dat de Kamer vrij zou zijn 
te beslissen, dat de inlichtingen, bedoeld in artikel 97 
lid 2 niet aan haar, maar aan een uit haar gevormde corn-

/ worden missie zullen moetend/verstrekt Het artikel spreekt im
mers enkel van "de Kamer", dus het plenum. 

Prof. Romme is van oordeel, dat het voorstel van 
de commissie-Van Eysinga te ver gaat. Eventueel zou een 
bepaling kunnen worden opgenomen in deze geest, dat onder 
"Kamer" in artikel 97 lid 2 mede worden begrepen de orga
nen van deze Kamer, waaraan zij haar bevoegdheden, neerge
legd in dit artikel, heeft gedelegeerd. Wil men een zoda
nige uitdrukkelijke bepaling niet, dan zou een opmerking-
in de toelichting, als nu ter zake ook reeds door de Sub
commissie in haar toelichting opgenomen, gewenst zijn. 

De heer Tilanus acht een grondwettelijke bepaling 
niet nodig, omdat de praktijk zich reeds heeft gevormd in 
de geest van het voorstel van de Commissie-Van Eysinga. 

Prof.Molenaar merkt op, dat artikel 97 lid 2 
speciaal betrekking heeft op het interpellatierecht. Het 
gaat niet aan. dat recht ook aan de commissie toe te ken
nen, waardoor het niet in het openbaar gebruikt zou wor
den. 

De wenselijkheid van een verplichting tot het 
eigener bev/eging verstrekken van inlichtingen erkent spre
ker ten aanzien van de buitenlandse betrekkingen. Hij zou 
dit als een uitzondering willen beschouwen en aan de orde 
.villen stellen bij de behandeling van artikel 60. 
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^r* Schouten merkt nog op, dat de door de 
commissie-Van Eysinga voorgestelde wijziging er toe zou 
leiden, dat de Regering overvloedig een beroep zou moe
ten doen op het staatsbelang om zich van het verstrekken 
van inlichtingen te verschonen. Spreker acht dit' een 
ongewenste toestand. 

Prof. I)onner dringt aan op een betere regeling-
van het individuele vragenrecht, daarbij een vergelijking 
trekkend met de belangrijke betekenis, die dat recht in 
Engeland heeft gekregen» 

Ook voor dit punt heeft de heer Tilaflug geen 
behoefte aan een grondwettelijke regeling. De praktijk heeft 
hiervoor eveneens een bevredigende regeling gevonden. 
Mr. Jonkman is van oordeel, dat het, nu het reglement 
van orde in artikel 101a een basis in de grondwet zal 
krijgen, aan de Kamer kan worden overgelaten, in dit regle
ment de mogelijkheid te openen, op andere wijze inlichün-
gen te vragen en artikel 97 licl 2 tot het interpellatie-
recht kan worden beperkt* 

Prof.Van den Be r̂ x wijst op de onmogelijkheid, 
een juridisch onderscheid te maken tussen het interpel
latie-recht en het vragenrecht. Introductie van het vra
genrecht in de G-rondwet acht spreker daarom niet gewenst. 
Ook in Engeland heeft dit reeht zich ontwikkeld op grond 
van bepalingen in het reglement van orde van het Lager
huis. 

Prof.Donner merkt op, dat een vergelijking met 
Engeland niet opgaat, omdat daar de Ministers lid zijn 
van het Parlement en daardoor gebonden aan het reglement 
van orde van het Huis, waartoe zij behoren. 

Een vermelding van het individuele vragenrecht 
in de Grondwet, met een verwijzing naar het reglement van 
orde, zou spreker eventueel voldoende achten. Verdere 
ontwikkeling van dit recht is dan niet meer enkel afhan
kelijk van de bereidwilligheid van de Regering. 

Er wordt besloten te stemmen ever de vraag of 
artikel 97 ongewijzigd zal worden gehandhaafd, met reser
vering van de mogelijkheid, op een positieve beslissing 
terug te komen, wanneer de behandeling van art. 60 daar
toe aanleiding geeft. Tegen stemmen de Heren Francois 
en Donner. 

Artikel 98 Prof. Van den Bergh betuigt instemming met het 
laten vervallen van het enquêterecht van de Verenigde 
Vergadering. Spreker zou dit recht ook aan de Eerste Ka
mer willen ontnemen. Deze Kamer heeft van dit recht nim
mer gebruik gemaakt. Zou zij er wel toe overgaan, dan is 
een conflict dientengevolge met de Tweede Kamer niet on
denkbaar. 

Prof. Molenaar is van mening, dat de Eerste Ka
mer in uiterste gevallen het enquêterecht nodig kan heb
ben. 

Bij stemming blijkt, dat slechts 5 leden er voor 
zijn, het enquêterecht aan de Eerste Kamer te ontnemen, 
te weten de heren van den Bergh, van der G-oes van Naters, 
Logemann, van Maarseveen en 'Romme. Vóór handhaving van 
het enquêterecht voor de Eerste Kamer stemmen 15 leden. 

Artikel 99 Dit artikel wordt, met de door de -Subcommissie 
voorgestelde wijziging, aanvaard. 

Artikel 100 De Voorzitter merkt op, dat, nu in artikel 99 
de Staatssecretaris is opgenomen, dit z.i. ook in arti
kel 100 zal moeten geschieden,, 

De Redactiecommissie zal hieraan nog eens aan
dacht besteden. o 
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Art, 101a Prof, van der Grinten maakt "bezwaar tegen het gestelde 
in het tweede lid sub b. Zijns inziens moet alleen de regering 
"beslissen over opheffing van de geheimhouding van door haar aan 
de Kamer overgelegde stukken. Met 'betrekking tot hetgeen in een 
geheime zitting is besproken ligt de zaak evenwel anders. 

De Voorzitter ziet in de bepaling een vingerwijzing, 
dat de Kamer de geheimhouding niet kan opheffen, zonder de Rege
ring daarin te kennen. 

Prof. Homme is daarentegen van mening, dat de vinger
wij «ing,juist in de andere richting gaat, door te suggereren, 
dat opheffing van de geheimhouding een zaak ,fder Kamer" is0 Spre
ker stelt daarom voor de redactie in deze geest te wijzigen2 "De 
Kamer kan de geheimhouding "betreffende stukken en inlichtingen 
van de Regering niet opheffen zonder overleg met de Regering»" 

Rekening houdend met dit voorstel zal de Redactiecom
missie het artikel nog eens bekijken. 

Art, 10Ijs Prof. Molenaar heeft bezwaar tegen de voorgestelde wij-
"zTging# Spreker zou de "benoeming van de Voorzitter van althans 
een der Kamers van de Staten-Generaal aan de Kroon willen voor
behouden. Het voorstel van de Subcommissie zal 'bovendien moei
lijkheden geven met betrekking tot het tijdstip van benoeming, 
Dese zal immers noeten plaats hebben vóór de opening der zitting 
van de Staten-Generaal, aangezien de voorzitter van de Eerste 
Kamer ook de Verenigde Vergadering, waarin de zitting wordt ge-
opendj moet presideren. In ieder geval zal moeten worden voorko
men, lat dit presidium zou worden bekleed door een lid, dat daar
voor mogelijk niet waardig gekeurd kan worden. 

Prof, van den Bergb ziet het als een natuurlijk recht 
van iedere vergadering, invloed te hebben op de benoeming van 
haar Voorzitter. Ook in het buitonland wordt dit recht steeds 
erkend. In het Reglement van Orde zou een regeling kunnen worden 
...troffen voor de vervanging van de Voorzitter, om te voorkomen, 
dat het oudste lid, dat mogelijk daarvoor niet geschikt is, de 
Verenigde Vergadering zou moeten presideren. 

De heer Tilanus onderstreept nog eens de moeilijkheden 
met betrekking tot het tijdstip van benoeming. 

Bij de hierna volgende stemming wordt het voorstel van 
de Subcommissie verworpen met 8 tegen 12 stemmen. rPe-ge** stemmen Vóór 
de voorsitter en de heren van den Bergh, van der Goes van Naters, 
Kan, Logemann, van Maarseveen, Romme en Schouten. 

Artt. 103-1?;? Deze worden conform de voorstellen van de Subcommissie 
aanvaard. 

Artt. 106/107 De Commissie gaat accoord met schrapping van het tweede 
lid van artikel 106. Het eerste lid wordt gelezens "De zitting 
der Staten-Generaal wordt in verenigde vergadering der beide Ka
mers door de Koning of door een Commissie van Zijentwege geopend 
en gesloten." 

Aan de redactiecommissie wordt verzocht de redactie van 
de artt, 106 en 107 aan een nadere beschouwing te onderwerpen, 
ten einde beide met elkaar in overeenstemming te brengen. Naar 
aanleiding van een opmerking van Prof. Molenaar zal met betrek
king tot artikel 107 worden nagegaan, of hierin de mogelijkheid 
van ontbinding op termijn duidelijker kan worden neergelegd. 

Art.108 De heer Tilanus vreest, dat de in de laatste zin ver
vatte bepaling het absenteïsme van de kamerleden in de hand zal 
werken. 

Prof. van den 3ergh wijst er op, dat ingevolge art. 101a, 
sub a, het Reglement van Orde daartegen zal moeten waken. 

Speciaal met het oog op de uitbreiding van het ledental 
van de Kamers, waardoor volgens de bestaande regeling het quorum 
76 zal worden, acht Prof. Romme het gewenst, de beslissing te 
dezer sake aan de Kamers over te laten, ornaat het twijfelachtig 
is, of men dit hoge Ltal als quorum voor de beraadslaging zal 
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willen aanvaarden» 
Prof» Molenaar merkt op, dat de woorden Hde helft der 

leden" niet voldoende duidelijk zijn, aangezien niet is bepaald 
of daarbij gedacht is aan het grondwettelijk aantal, dan wel aan 
het aantal zittende leden. 

Op voorstel van Prof, Logemann wordt besloten, als ba
sis aan te nemen het aantal zittende leden en dit m&t zoveel woor
den in hot artikel te vermelden» Dit is ook van belang voor art, 
109, v/aarin gesproken wordt van de voltallige vergadering. 

Op voorstel van Prof, van der Grinten wordt de laatste 
volzin van het nieuwe artikel 108 geschrapt. 

Art. 109 Prof o van der Grinten dringt er op aan, het aantal le
den, dat hoofdelijke stemming kan vragen, hoger te stellen, in 
verband met de uitbreiüng van het ledental. 

Mr. Kan merkt op, dat de Subcommissie de voorstellen 
tor zake tot wijziging van de Grondwet van 1938, die destijds 
werden aanvaard, heeft overgenomen. 

Nadat de Voorzitter er op heeft gewezen, dat een ver
hoging van het Gedoelde aantal nadelig zou zijn voor de kleinere 
groepen, besluit de vergadering de gedachte van Prof, van der 
Grinten niet over te nemen. 

Artt,- 110-114 De voorstellen van de Subcommissie worden door de ver
gadering aanvaard, 

A.I-T. 115. Prof. van der Grinten zou de wijziging, voorgesteld 
door de Subcommissie, niet willen aannemen. 

Ook dit artikel wordt daarop in de speciale aandacht 
van de Redactiecommissie aanbevolen. 

Hierna wordt de vergadering gesloten. Het aanvangsuur 
van de bijeenkomst van 2 Mei wordt wederom op 19.30 uur gesteld.. 

28-4-51 

B/3 
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