
STAATSCOMMISSIE HERZIENING GRONDWET 

PLENAIRE COMMISSIE 

Notulen van de 15e plenaire vergadering, gehouden op Woens
dag 2 Mei 1951, te 19*30 uur in de De Lairessezaal. 

Aanwezig; Mr.J.R.H.van Schaik, Voorzitter, en de ledens 
Prof .Dr.L.J.M.Beel, Prof .Mr. Dr. G-. van den Bergh, Prof .Dr.A.M. 
Dcnner, Prof.Mr.Dr.J.P.A.Francois, Jhr.Mr.M.van der Goes van 
Naters, M.P.Gorsira, Prof.Mr,J.P.Hooykaas, Mr.J.A.Jonkman, 
Pro f.Dr.W,J o A.Kernkamp, Pro f.Mr.R,Kranenburg, Pro f.Dr.J,H.A. 
Logemann, Prof,Mr,A»N.Molenaar, Dr.R.H.Pos, Mej.Mr.K.J.B.Re-
vers, Dr.J,Schouten, H.W.Tilanus en Mr.P.J.Witteman; 
Prof .Mr. W. CL. van der Grinten . en Mr, J.M.Kan, tevens Secreta
rissen; 
Mej.Mr.K.S.Bok, Mr, W. Buk, Mr. M. J.P.B, "baron van Harinxma thoe 
Slooten en Jhr.Mr.A.J.M.van Nispen tot Pannerden, Adjunct-
Secretarissen. 

Afwezig5 Mr.J.E.van Maarseveen, Mr.P.J.Oud, Prof.Mr.C.P.M.Romme en 
DriA.A,L,Rutgers, 

De notulen van de vorige vergadering worden gear
resteerd, onder voorbehoud van de volgende wijzigingen? 
Pag. 3s de zin, "beginnend in de 3e regel van "boven, moet lui
den s "Deze ruime taak ligt z.i« "besloten in de betekenis van 
de woorden "regeling en "bestuur", die als synoniem van de 
thans "bestaande term ""bijstand" dienen te worden beschouwd." 
De daarop volgende volzin vervalt. 

In de 4e alinea van onderen moet aan de voorlaatste 
volzin worden toegevoegdi frJ maar in de volkomen gelijksoor
tige commissie voor de waterstaatswetgeving niet." In de vol
gende volzin wordt "huidige"vervangen door "voorgestelde" en 
"echter" geschrapt. 
Pag. 8g in de 6e volledige alinea van onderen moet "Tegen" 
in de laatste volzin worden vervangen door "Vóór". 

Budgetrecht van Mr. Jonkman merkt op, dat op hem van de argumenten, 
de Eerste aangevoerd ten gunste van wijziging van de bestaande toe-
Kamer stand het meeste indruk heeft gemaakt het argument, dat vast

stelling van de begroting 'bij wet een lange tijd vordert. 
Spreker vraagt zich af, of het voorstel, ingediend door Prof, 
Molenaar, aan dit "bezwaar tegemoetkomt, Zijns inziens is dit 
alleen het geval, wanneer het mogelijk zal zijn, dat reeds 
uitgaven worden gedaan op de nieuwe "begroting, voordat de 
goedkeuring van de Eerste Kamer - hetzij stilzwijgend, het
zij na 'behandeling van een of meer hoofdstukken - een feit 
is geworden. 

Prof. Molenaar antwoordt, dat de mogelijkheid van 
uitgaven op de nieuwe "begroting, voordat de goedkeuring van 
de Eerste Kamer tot stand is gekomen, niet in zijn bedoeling 
heeft gelegen. De goedkeuring van de Eerste Kamer zou dan im
mers geheel van "betekenis zijn ontbloot. Overigens laat de 
Comptabiliteitswet toe, dat, in afwachting van de vaststel
ling der nieuwe begroting, uitgaven worden gedaan op basis 
van de oude begroting. Moeilijkheden kunnen daardoor niet 
ontstaan, aldus spreker. Verder wijst hij er op, dat door 
hem de termijn, genoemd in de uitwerking van het secretariaat 
van zijn voorstel, is verkort van 30 tot 20 dagen. 

Het bezwaar van de Voorzitter, dat het niet aan de 
beslissing van de Eerste Kamer moet worden overgelaten of zij 
eer. constitutionele taak wil aanvaarden of niet, wijst Prof. 

-.enaar af. Ook wanneer de Eerste Kamer er niet toe overgaat, 
vragen, bepaalde hoofdstukken aan haar oordeel te onder-
rpen, aanvaardt zij verantwoordelijkheid door haar stil

zwijgende goedkeuring. Spreker trekt een vergelijking met dc-
stilzwijgende goedkeuring van verdragen, die in het nieuwe, 
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nog te "behandelen, arte 60 mogelijk wordt gemaakt. 
Tegen het voorstel-Beel voert spreker aan, dat de 

goede gewoonte, hoofdstuk I van de begroting uit hoffelijk
heid voor de Koningin voor 1 Januari te doen vaststellen, 
hij dat systeem niet meer mogelijk zal zijn. Verder zal het 
er toe leiden, dat hij de algemene beschouwingen, nog meer 
dan tot nu toe, detailpunten ter sprake zullen worden ge
bracht, die bij de behandeling van de. verschillende hoofd
stukken thuis horen. 

Profr Beel is van mening, dat de leiding van de 
Eerste Kamer voldoende tegen deze neiging zal kunnen waken» 
Ook de Regering en mogelijk het seniorenconvent, kunnen 
daarbij invloed uitoefenenc 

De Heer Tilanus wijst er op, dat de in het voor
st el-Molenaar voorkomende termijn het noodzakelijk kan maken, 
de Eerste Kamer speciaal bijeen te roepen om te oordelen over 
de vraag, of zij de behandeling van bepaalde begrotingshoofd
stukken zal vragen. 

Prof. van den Bergh ziet in het voorstel-Beel een 
aanvaardbare vorm ter verzachting van het besluit van de com
missie, het budgetrecht aan de Eerste Kamer te onttrekken, 
dat enige weken geleden genor::r. werd. 

Ten einde alle opvattingen tot haar recht te doen 
komen, wordt eerst in stemming gebracht het voorstel-Mole-
naar, dat het sterkst af v/ijkt van het reeds genomen besluit, 
tn het voorstel-Beel en daarna de vraag of men tot wijzi

ging van de bestaande regeling, in de, overeenkomstig de uit
slag der voorgaande stemmingen, gegeven zin, wil overgaan, 
dan wel de bestaande regeling v/il handhaven. 

Het ̂ voorstel-Molenaar wordt verworpen met 6 tegen 
14 stemmen. Vóór stemmen I'"3j. Revers en de Heren Hooykaas, 
Jonkman, Kernkamp, Kranenburg en Molenaar, tegen de Voorzit
ter en de Heren Beel, van den Bergh, Donner, Francois, van 
der G-oes van Naters, Gorsira, van der G-rinten, Kan, logemann, 
Pos, Schouten, Tilanus en V/itteman̂  

Hei: voorstel -Eeel v;ordt aanvaard met 13 tegen 7 
stemmen. Vóór stemmen Mej. Revers, de Voorzitter en de Heren 
Beel, van den Bergh, Francois, van der Goes van Naters, Gor
sira, van der Grinten, Jonkman, Kan, Kranenburg, Molenaar en 
Witteman, tegen de Heren Donner, Hooykaas, Kernkamp, logemann, 
Pos, Schouten en Tilanus, 

De vraag, of men tot wijziging van het bestaande 
systeem overeenkomstig het voorstel-Beel zal overgaan, wordt 
door 12 leden bevestigend> door 8 ontkennend beantwoord. 
Vóór stemmen Mej. Revers en de Pieren Beel, van den Bergh, 
Francois, van der Goes van Naters, Gorsira, van der Grinten, 
Kan, Logemann, Molenaar, Witteman en de Voorzitter en tegen 
de Heren Donner, Hooykaas, Jonkman, Kernkamp, Kranenburg, 
os, Schoaten en Tilanusc 

jTerlaging mi- Het voorstel, de minimumleeftijd voor,het actief 
-.imur. 1 •? e f t:,' i V: i e;- r e o h t te verlagen van 23 tot 21 j aar £ wordt/verworpen met 
actief kies-7 tegen 13 stemmen. Vóór verlaging stemmen de Voorzitter en 
'echt de Heren van den Bergh, Francois, Gorsira, Kan, logemann en 

Witteman./waarover in de vergadering van 18 April de stemmen heb
ben gestaakt, 

jet rapport Over het rapport Prinsen-Molenaar, met betrekking 
-rinsen-Mo- waartoe Subcommissie II in haar rapport inzake haar voor-
>enaar stellen betreffende de eerste vijf afdelingen van het derde 

hoofdstuk van de Grondwet tot de conclusie komt, dat het een 
regeling voorstelt, die ook bij de bestaande grondwettelijke 
bepalingen ter zake verwezenlijkt kan worden, wordt niet ge-
discusieerd. 

Op verzoek van Prof. Molenaar zal in het aan de Re
gering uit te brengen rapport slechts bovenstaande conclusie 
worden vermeld, zonder dat het voorstel van de commissie Prin
sen-Molenaar aan een critische beoordeling wordt onderworpene 
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Hierna wordt overgegaan tot "bespreking van de rej-
terende voorstellen van Subcommissie II met betrekking tot 
de artikelen van het derde hoofdstuk. 

De voorstellen met betrekking tot de artt. 116 t/m 
124 worden aanvaard, met dien verstande, dat het voorstel 
betreffende art. 121 wordt aangevuld met de vervallenverkla-
ring van het formulier, opgenomen in het 3e lid, en dat art* 
123 nog eens door Subcommissie II zal worden bekeken bij haar 
besprekingen over de ondertekening van wetten, aan de orde 
gesteld door een brief van de Minister van Justitie. 

Tegen het in dit artikel vervatte voorstel, bij de 
tweede vaststelling van de uitslag der verkiezing geen zetels 
voor de nieuw te vervullen plaatsen toe te kennen aan lijsten, 
rin v/ier stemcijfer de nieuwe kiesdeler niet driemaal is be
grepen, worden veel bezwaren geuit» 

Het additioneel artikel is door de Subcommissie 
voorgesteld, ten einde de uitbreiding van het aantal leden 
der Kamer zo spoedig mogelijk een feit te doen worden. Zij 
heeft zich daarbij op het standpunt gesteld, dat slechts 
groepjes, welker lijsten niet ij maal de nieuwe kiesdeler 
zouden hebben behaald, niet voor toewijzing van een der 
nieuwe zetels in aanmerking zouden moeten komen. Verder heeft 
zij gedubieerd over de vraag, of een hogere eis zou moeten 
worden gesteld. Dit dubium is tenslotte opgelost tan gunste 
van de stringente regeling; een minimum van driemaal de. 
nieuwe kiesdeler werd voorgesteld. 

Mr. van der G-o es van Naters is van oordeel, dat 
bepaalde correctieven op de evenredige vertegenwoordiging 
noodzakelijk zijn, om de parlementaire democratie goed tot 
haar recht te doen komen. Dwergpartijen vertroebelen z.i. de 
politieke wilsvorming en haar vertegenwoordigers kunnen wei
nig invloed in het parlement uitoefenen. Dit zijn ook de re
denen, waarom Engeland afkerig is van het systeem der even
redige vertegenwoordiging en er in Frankrijk aarzeling be
staat over de vraag, of men het zal handhaven, of niet. 

Door (De verzwaring van het minimum van lf maal de nieuwe 
kiesdeler tot driemaal de nieuwe kiesdeler i3 het zelfs^oge-
lijk, dat groepen, die bij de eerste vaststelling van de uit
slag der verkiezingen een. of twee zetels hebben verkregen, niet 
in aanmerking komen voor een van de nieuw te vervullen plaat
sen. Dit systeem wijkt af van het systeem der bestaande kies
wet. Dit wordt door velen onjuist geacht. Men kan, aldus 
Prof. van den Dergh, wel wijzigingen op de kieswet in deze 
zin wenselijk achten, zoals door Mr. van der G-oes van Naters 
is bepleit, doch het onjuist achten het nieuwe systeem inci
denteel toe te passen. 

Dr. Schouten is bereid tegemoet te komen aan dit 
laatste bezwaar, doch dringt er op aan, er de aandacht op 
te ve^ij$=rn» ^a^ ^ie't9 door het kleiner worden van de kies
deler"/gemakkelijker zal worden een zetel in het parlement 
te krijgen, voor groepen, die een bepaald belang verdedigen 
(denk aan de tolbestormers), of die slechts in bepaalde plaat
sen aanhang hebben. Dit leidt tot een verbrokkeling, die de 
regeling van de werkzaamheden der volksvertegenwoordiging 
steeds moeilijker zal doen worden. 

Prof. Deel wijst er op, dat het voorstel toch wel 
ien moet worden als een vingerwijzing voor een toekomstige 
ziging van de kieswet. 

Hierna wordt besloten het artikel zodanig te wijzi-
n, dat slechts die groepen voor toewijzing van een nieuw 

te vervullen zetel in aanmerking komen, waaraan reeds bij de 
ste vaststelling een zetel is toegekend. De redactiecom-
sie zal de formulering herzien, rekening houdende met deze 

o-̂ slissing. 
De Voorzitter zou graag een proef willen zien van 

een uitslag voor 150 zetels op grondslag van de laatstgehou-
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den verkiezingen. 
Prof. van den Bergh merkt op, dat het Centraal 

Stembureau onmiddellijk na de'a.s. verkiezingen zal beginnen 
net de uitwerking van de tweede vaststelling der uitslag. 
Mocht daarbij een leemte in de regeling naar voren komen, 
dan zal daarin worden voorzien door toepassing van het 5e 
lid van het voorgestelde artikel. 

Op een desbetreffende vraag van de Voorzitter ant
woordt Prof, van den Bergh, dat hij de tweede vaststelling 
geen rekening kan worden gehouden met eventuele plaatsver
vulling, die sinds de eerste vaststelling van de uitslag der 
verkiezingen tot stand kwam. Na de tweede vaststelling zal 
het in de eerste plaats benoemde lid wederom moeten bedan
ken, waarna zijn opvolgers weer worden aangewezen. 

Buitenlandse De toevoeging van een tweede lid aan dit artikel, 
betrekkingen zoals door Subcommissie III voorgesteld, wordt aanvaard. 
Artikel 50 

Artikel 9̂ Naar aanleiding van dit artikel deelt Prof, Fran-
cois mede, dat de Commissie een verzoek van de Regering te
gemoet kan zien, haar oordeel te geven over de vraag, of de 

Lng kan verklaren, dat de oorlogstoestand met een andere 
LOgendheid is beëindigd. Spreker zegt een nota over dit on-

r-: toe. 

Arti":el il Mr. Jonkman dringt er op aan, het voorstel van de 
Subcommissie', het woord "overeenkomst" te gebruiken ook voor 

tot nu toe verdragen en tractaten heetten, niet te vol
gen, maar, zoals door de Commissie-van Eysinga wordt voorge
stel!, "verdrag" als algemene benaming te aanvaarden. Ter 
voorkoming van misverstand, mogelijk voortvloeiende uit de 
bestaande terminologie, ware in de toelichting te zeggen, 
dat "verdrag" in de meest uitgebreide zin moet worden geno-

-. Het vlakke woord "overeenkomst", dat z.i. in de eerste 
iats doet denken aan privaatrechtelijke overeenkomsten, 
een verarming betekenen van onze grondwettelijke termi

nologie. 
Prof. van den Bergh herinnert er aan, dat bij de 

Grondwetsherziening van 1922 verwarring is ontstaan over de 
woorden tractaat, overeenkomst en afspraak. Daarvóór kende 
men irie groepen verdragen, die goedkeuring van de Staten-
Generaal behoefden, de zogenaamde trias diplomatica. In 1922 
wilde men de goedkeuringseis uitbreiden. Het resultaat is 
echter geweest, dat de Regering sindsdien de goedkeuringseis 
kan omzeilen, do~r de plechtige tractaatsvorm te vermijden. 

Nu wordt voorgesteld niet meer positieve goedkeuring 
te vragen, maar als het ware een negatieve goedkeuring wordt 
geïntroduceerd, ligt het z.i. voor de hand het algemene woord 
"overeenkomst" te gebruiker.. 

Prof. ?] merkt op, da t he t voo r s t e l van de 
Commissie-van Eysinga rdrag" gebruikt in een geheel ande
re betekenis dan het woord tot nu toe had. Spreker acht dit 

arlijk. 
V<5<5r 1522 had "verdrag" een andere betekenis dan 

rna, aldus Prof. Logemann. Waarom zou men niet tot dit 
akgebruik kunnen te. rn? 

Prof. K .__ 9 van oordeel, dat de oude traditie 
vóïr 1922 r leeft. 

. r Soes van Haters wijst er op, dat van 
e in rechtstaal gebruikelijke woor-
venticn, traite en pacte, convention de meest alge

heeft, ledere traite is een convention maar 
het omger t het geval. 

Iri de in onale r e c h t s t a a l worden de woorden 
'on en tr door elkaar gebru ik t , a ldus Prof. 
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Mr. Jonkman vraagt, waarom het nieuwe publicatie
blad "Tractatenblad" is genoemd. 

Het komt spreker voor,dat in de nieuwe internatio
nale periode, die begonnen is na de laatste wereldoorlog het 
begrip "verdrag" wel geïntroduceerd kan worden voor alle in
ternationale overeenkomsten. 

Prof. Hooykaas acht het niet gewenst een term te 
gebruiken, waarvan zonder toelichting de juiste betekenis 
niet is te vatten. 

Bij een stemming blijken 5 leden, te weten Mej. 
Revers en de Heren Beel, van der Grinten, Jonkman en Loge-
mann de voorkeur aan het woord "verdrag" te geven, 15 leden 
stemmen voor "overeenkomst". 

De Voorzitter vraagt, hoe men zich de procedure 
denkt, wanneer de Staten-Generaal op grond van het derde lid 
van dit artikel de wens te kennen geven, dat een overeen
komst aan haar uitspraak zal worden onderworpen. De goed
keuring wordt nu in de vorm van een wet gegeven* 

Prof. van der Grinten antwoordt, dat de Subcommis
sie geen afwijking van deze praktijk heeft beoogd. Op het 
ogenblik bepaalt de Grondwet ook niet, dat de goedkeuring 
bij wet moet geschieden. Het is niet de bedoeling, hiervoor 
nu een bindende regelin_, in de Grondwet op te nemen. 

Prof. Donner heeft bezwaar tegen de term "gesloten 
overeenkomst" in het tweede lid van artikel 60. Dit wekt 
z.i. de indruk, dat het Koninkrijk reeds gebonden is, voor
dat de goedkeuring van de Staten-Generaal een feit is gewor
den. Spreker stelt daarom voor, lid 2 te doen beginnen met 
de woorden "de tekst van de overeenkomsten". In combinatie 
met het v/oord "overeenkomst" heeft z, i. "verbinden" een spe
ciale betekenis en daardoor is de voorgestelde tekst ondui
delijk. 

Mede op grond van de aanvankelijke twijfel, of pa
rafering als sluiting kon worden aangemerkt, wordt daarna be
sloten deze bepaling in de aandacht van de Redactiecommissie 
aan te bevelen. 

Dr. Schouten wijst er op, dat de termijn van 30 da
gen, genoemd in het derde lid, moeilijkheden kan opleveren, 
als de Tweede Kamer op reces is. 

Een langere termijn zou ook bezwaren meebrengen, 
aldus Prof. Francois. De Commissie-van Eysinga stelde voor, 
een bepaling op te nemen, dat de termijn, indien deze zou 
vallen in een tijd, waarin de zitting is gesloten, na her
opening der zitting zou beginnen te lopen. Een dergelijke 
bepaling zou ook voor tijden van reces kunnen worden gegevan. 

Dr. Schouten merkt op, dat reces geen grondwette
lijk begrip is. Spreker stelt voor, de termijn wel te verlen
gen, onder stilzwijgende conditie, dat de Kamer zo mogelijk 
haar uitspraak binnen die tijd geeft. 

Mr. van der Go es van ITaters is van mening, dat de 
regeling hiervan aan het reglement van orde kan worden over
gelaten. Zo zou bv. in tijden, waarin de Kamer niet bijeen 
is, de Commissie voor Buitenlandse Zaken kunnen worden inge
schakeld. 

Ook Prof. Kernkamp acht een zo specieuse regeling 
in de Grondwet niet nodig. De Regering zal zeker niet ten 

echte gebruik maken van de vacanties; in gevallen, waarin 
onmiddellijke totstandkoming noodzakelijk is, zal nimmer de 
uitspraak van de Kamer kunnen worden afgewacht (art, 60, lid 
2, sub d). 

Mr, -jonkman wijst er op, dat de tekst niet expres-
sis verbis eist, dat de Kamer in het openbaar een beslissing 

t nemen. Z.i. is het daarom mogelijk, dat de Commissie voor 
Buitenlandse Zaken namens de Kamer de wens te kennen geeft, 
dat een verdrag aan de uitspraak van de Kamer zal worden on
derworpen. De Kamer zou bij voorbaat de Commissie van Buiten
landse Zaken kunnen machtigen deze beslissing namens haar te 
nemen. 

Spreker herinnert er aan, dat het Indische staats
recht een regeling in het reglement van orde van de Volksraad 

ie, die de mogelijkheid ooende, dat in tijden, waarin de 
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Volksraad niet bijeen was, door een 'bepaald aantal leden 
schriftelijk het voorbehoud werd gemaakt, een ordonnantie in 
pleno te doen behandelen. 

Prof. Hooykaas stelt voor, in de tekst op te nemen 
"door of namens een der Kamers de wens te kpjinen wordt gege
ven" en een nadere regeling aan het reglement van orde over 
te laten» 

De vergadering gaat hiermede accoord. 
Prof. Molenaar stelt voor, in de tweede volzin van 

het tweede lid "verbindt" te vervangen door "aanvaardt", om
dat in het eerste lid ook "aanvaarden" wordt gebruikt. 

Ook hierover zal de redactiecommissie haar gedach
ten laten gaan. 

Prof. Donner vraagt, of de materie, vervat in het 
derde, vierde en vijfde lid van dit artikel niet ter rege
ling aan de Wetgever kan worden overgelaten. 

Prof* Francois merkt op, dat, om het eerste lid 
aanvaardbaar te doen zijn, noodzakelijk beperkingen daarvan 
in de Grondwet moeten worden opgenomen. 

Prof. van den Bergh onderstreept hierna hetgeen 
door hem in zijn nota over het bepaalde in het zevende lid 
is geschreven. 

Naar zijn mening kan volgens het Nederlandse staats
recht een posterieure wet niet in strijd zijn met een tractaat. 
De vaststelling van de wet houdt in, dat de wetgever het trac
taat aldus interpreteert, dat geen strijd aanwezig is, De 
rechter is aan deze interpretatie gebonden. Spreker stelt 
daarom voor, de bepaling van dit lid te schrappen. 

Prof. Xernkamp betoogt, dat door de toenemende be
tekenis van internationale regelingen de situatie geheel an
ders is geworden dan in 1937, het jaar waarin de vergadering 
van de Juristenvereniging, waarnaar door Prof, van den Bergh 
wordt verwezen, werd gehouden. Als men zou tcestaan, dat een 
wet van een tractaat zou kunnen af wijken, zou dit een volkomen 
chaos betekenen, aldus spreker. Het principe, dat de wetten 
onschendbaar zijn, kan alleen gelden voor de verhouding grond
wet/wetten. De door Prof. van den Bergh geschilderde dramati
sche situatie is een casus non dabilis, slechts denkbaar wan
neer de wetgever zich geen rekenschap heeft gegeven van moge
lijke strijd tussen wet en tractaat. Het prevaleren van het in
ternationale recht acht spreker nog belangrijker dan de on
schendbaarheid der wetten tegenover de Grondwet. Ook de Pranse 
grondwet kent het primaat van het internationale recht in de 
artikelen 26 en 28. 

Prof. Hooykaas vestigt er de aandacht op, dat de Ju
ristenvereniging xnT537 dit primaat, ẑj het met geringe meer
derheid, ook reeds aanvaardde. De verhouding tussen wet en 
grondwet - twee nationale rechtsbronnen - kan in de Grondwet 
worden geregeld; dit is niet mogelijk voor de verhouding met 
een internationale rechtsbron. Voor een goede functionnering 
van het internationale recht is het nodig, dat ieder daaraan 
is gebonden. Dit is ook vereist voor een goede ontwikkeling 
van de internationale rechtspraak. 

Prof. Logemann v/ijst er op, dat de Wetgever zich ook 
ft verenigd met art. 18 van het Uniestatuut, dat het Unie-

recht doet prevaleren boven het nationale. 
Prof. Kranenburg is van mening, dat Prof. van den 

rgh zijn doel niet bereikt met het schrappen van art, 60, 
lii 7. Daarvoor zou een bepaling als van art. 124 lid 2 nodig 
::-.:r_. De rechter heeft tot taak uit te maken, welke normen gel-

i zijn. Bestond artikel 124, lid 2, niet, dan zou hij ook de 
wet aan de Grondwet moeten toetsen. Zo bevat ook de Amerikaanse 
constitutie niet een bepaling, die met zoveel woorden het toet-
3ingsrecht aan de rechter geeft. 

Prof. van den Bergh verklaart het daarmede niet eens 
zijn. Ook als art. 124, lid 2, niet bestond, zou zd. de 

rechter het recht niet hebben, wetten aan de Grondwet te toet
sen. Onze grondwet is de enige, waarin dit principe met zoveel 
woorden is neergelegd. 

Andere regelingen, zelfs de door de Koning uitge-
rdigde, worden wei door de rechter getoetst. De interpre-
bie van het standpunt der Kroon + de Staten-Generaal komt 

de ! er niet toe. Een tractaat is meestal voor verschillende 
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interpretaties vatbaar. De Wetgever zal niet willens en we
tens tegen het tractaat in gaan, doch hij aanvaardt een be
paalde interpretatie. Zijn standpunt is bindend voor de 
interne rechtsverhouding. 

Met 19 tegen 1 stemmen, de stem van Prof„van den 
Bergh»wordt besloten het voorstel van de Subcommissie te 
volgen. 

Prof.Hooykaas heeft bezwaar tegen de bepaling 
van het achtste lid. De'ze bepaling zou slechts aanvaardbaar 
zijn, als zij in het internationale recht opgenomen was. 
Spreker stelt voor lid 3, of althans de eerste volzin daar
van, te schrappen. 

Het is de bedoeling geweest, aldus Prof•Franqois, 
van de burgers nooit de naleving te eisen van bepalingen, 
die zij niet kunnen kennen. 

Mr.van der G-o es van Naters merkt op, dat de twee
de volzin hiervoor voldoende zcrü~zTJn. 

Pro f.Kranenburg herinnert er aan, dat onder de 
oude regeling een dubium bestond, of indernationale over
eenkomsten, die niet behoefden te worden afgekondigd, 
voor de burgers verbindend waren. Dit dubium is nu opge
lost. 

Prof.Hooykaas wijst er op, dat burgers voortdurend 
ebonden zijn aan^regelingen, die zij in feite niet kunnen 

kennen. De bepaling is een inbreuk op het beginsel van het 
zevende lid, ingegeven door al te theoretische overwegingen. 

Bij een stemming blijkt, dat alleen de Heer van 
der G-oes van Naters het standpunt van Prof .Hooykaas deelt, 
10 leden stemmen tegen. 

Op verzoek van Mej.Revers en Prof.Molenaar zal 
de redactie van dit lid nog eens door de redactiecommissie 
worden bekeken. 

Arjî ĝl̂  j5Qa Het voorstel met betrekking tot artikel 60 a 
wordt aanvaard,nadat is besloten in de toelichting duide
lijk te doen uitkomen, dat ifvolkenrechtelijk;: in de meest 
uitgebreide betekenis moet v/orden opgevat. 

Artikelen 4_a Pro f .van den Bergh merkt op, dat de redactie van 
en__4_b ' het tweede lid van het bestaande artikel 4 de bedoelin 

van de bepaling niet duidelijk weergeeft. De opzet is ge
weest, sluiting en bekrachtiging van uitleveringsverdragen 
mogelijk te maken zonder voorafgaande goedkeuring van de 
Staten-Generaal, wanneer deze voldoen aan de algemene in 
de wet neergelegde voorwaarden. Daarnaast is de mogelijkheid 
blijven bestaan, op heel andere voorwaarden verdragen te 
sluiten. Deze zijn dan wel aan goedkeuring onderworpen, 
it is nu de bedoeling van de nieuwe tekst s ;'De wet regelt 

de toelating en de uitzetting"? 
Prof.Franqois bestrijdt deze opvatting van Prof. 

•-'•- -'. Bergh ~ betrekking tot artikel 4j lid 2t besta nd. 
Die opvatting wordt zeker niet algemeen aanvaard, aldus 

eker. Zo staat ook de Regering op een ander standpunt. 
Bij de nieuwe te^st kan de wetgever bepalen dat 

uitlevering buiten tractaten om mogelijk is. 
Op voorstel van Prof .Beel v/ordt besloten de 

laatste volzin van het nieuwe artikel 4b aldus te lezen § 
'De wet stelt regels omtrent de te-ete&Mg—e&—öe-i&*&#fcfcïs»g»il 

uitlevering". 
Prof.jponner heeft bezwaar tegen de eerste volzin 

n artikel 4b.Deze bepaling gaat z.i. te ver. In Benelux-
verband is imners overwogen, de uitlevering van Nederlan
ders aan de Belgische rechter/mogelijk te maken. Door de 
Igische leden van de commissie voor de eenmaking van het 

recht werd hiertegen bezwaar gemaakt, omdat de Belgische 
rondwet uitlevering van Belgen niet toelaat. 

-8-
/en omgekeerd van Belgen aan de Nederlandse rechter 
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Het zou niet juist zijn, aldus spreker, deze belemmering, 
die voor de ontwikkeling van het internationale recht 
fataal is, nu in de Nederlandse Grondwet op te nemen. 
Gaat men niet tot uitkering van eigen onderdanen over, 
dan zal het nooit mogelijk zijn het toezicht aan de gren
zen op te heffen. Spreker stelt daarom voor, dit punt 
onbeslist te laten zoals de huidige Grondwet ook doet. 

Prof.Pranqpis deelt mede, dat door velen de 
opvatting wordt gehuldigd, dat de bestaande regeling 
uitlevering van Nederlanders niet toelaat. Hieraan is 
met de nieuwe bepaling aansluiting gezocht.Slechts 
is een uitzondering gemaakt voor uitlevering aan inter
nationale rechterlijke instanties, ingesteld krachtens 
een overeenkomst, die mede door Nederland is aanvaard. 
Het vertrouwen in eikaars rechtspraak is volgens spreker 
nog niet zo groot, dat men verder wilde gaan met de uit
levering van eigen onderdanen. Het is z.i, mogelijk, 
door Nederlanders in België gepleegde misdaden in Neder
land te berechten. 

Hiertegen merkt Prof.Hooykaas op, dat berechting 
ter plaatse van het misdrijf steeds cTê voorkeur verdient. 

Ook Pro f .van den Bergh dringt er op aan, eer: 
;eling, in de door Prof.Doener bepleite zin, te tref-J 
--. 

De heer Tilanus stelt voor, aan de eerste zin 
toe te voegen :?behbudens internationale overeenkomst _::;i, 

?rof>'ZïSSi2i£ merkt op, dat dan uitlevering 
van Nederlanders zonoTer overeenkomst niet mogelijk zou 
zijn, wat bij de voorgestelde tekst niet voor alle ge
vallen is uitgesloten. 

Er wordt besloten, dat het secretariaat de be
paling nog eens zal bekijken. 

Hierna vestigt Pro f. Logemann er nog de aandac.it 
op, dat artikel 4a de weigering van toelating en de uit
zetting van Nederlanders uit Nederland uitsluit,d#w,z. 
dat Nederlanders uit andere delen van het Koninkrijk 
niet door Nederland kunnen worden uitgezet. Dit gaat 
spreker iets te ver, Zou toelating van armlastige Neder
landers, niet uit Nederland geboortig, niet geweigerd 
behoren te kunnen worden ? In dit verband verdient de 
aandacht, dat de overzeese rijksdelen de ombeperkte toe 
lating niet kennen. Spreker is van mening, dat hierdc >r 
een onjuiste verhoading ontstaat. 

De heer Gorsira is het hiermede eens. Prof.v n 
den Bergh dringt er op aan, de oplossing in deze riet 
ting te zoeken, dat door de overzeese gebiedsdelen he 
-elfde systeem wordt aanvaard als voor Nederland gelat. 
De heer Pos merkt op, dat dit helaas niet mogelijk is. 
Het zou leiden tot onbeperkte immigratie, waarvan een 
volledige ontwrichting van het maatschappelijk bestel 
in de overze- ^biedsdelen het gevolg zou kunnen zijn. 

Pro f. Logemann -*±$tt^ip^]ïT-^^-fr&&&-&&ip&]£&~* 

-- JMg-??. vraagt om in de toelichting aandacht te besteden aan 
de interregionale regeling, die wettelijke voorziening behoeft 

Dr.Pos igt er nog de aandacht op, dat arti-
. 4b niet in ovc -temming is met artikel 4 van 
isregelingen, waarin regeling van de voorwaarden voor 

ring bij Algemene Ma:rj:d van Bestuur is voor--
ehreven. De vraag of de regeïin^ bij wet dan wel bij 

-._ emene Maatregel van schiedt, b-gfri"*!? eekfre* 
niü b dg ŷ iliuirQiug1 Aeli. is voor de verhouding tot Nederland 
niet van invloed.^ -9-
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Het nieuwe systeem houdt verband met het ver-. 
Ion van de bepaling, dat de Koning het opperbestuur heeft 
over de overzeese rijksdelen, aldus Prof.van̂ _de_r Ĵ linĵ il*. 

Hierna wordt de vergadering gesloten. De vol
gende bijeenkomst, op Toensdag 9 Mei, zal wederom om 
19.30 uur beginnen en als gewoonlijk in de De Lairesse-
zaal worden gehouden. 

7 Mei 1951. 
E/2 en 3 
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