
STAATSCOMMISSIE 
HERZIENING GROTOWËT 

PLENAIRE COMMISSIE 

Notulen van de 23e vergadering, 
gehouden op Woensdag,27 Juni 1951 ? 't e 19*30 uur,De Laar es se zaal, 

A a n w e z i g s M r . J . R 6 H . v a n S c h a i k , v o o r z i t t e r , 
Pro f,Mr,R.Kranenburg,vi c e ~vo orzitter,en de 
ledens 
Prof„Mr G„van den Bergh, 
Mr N.Debrot, 
Prof.Pr A.M.Donner, 
ProfoMr J.PoHooykaas, 
Mr JoA.Jonkman, 
ProfoDr W.J.ApKernkanrp, 
Prof.Mr A,ïf„Molenaar, 
Mr Pr R.H.Pos, 
Prof.Mr C.P.M.Romme, 
Pr A.A.P.Rutgers, 
Pr J,Schouten-
H.Yf.Tilanus, 
Mr P.J.Witteman 
Prof „Mr W. C0I» •.van der G-rinten en 
Mr J.M,Kan,tevens secretarissen. 
Mej.Mr H.S.Bok, 
Mr W.Duk, 
Mr M.J.P<,Debaron van Harinxma thoe Slooten, 
Jhr Mr A„J,M.van Nispen tot Pannerden,ad
junct-secretarissen ,alsmede 
Mej.Mr JcLade Heer, 

Afwezig;Mr J,H.van Maarseveen,voorzitter 
Prof.Pr L.Jt.M.Beel,Mr Pr J.P.A.Pran^is, 
Jhr Mr M.van der G-oes van Naters,Prof.Pr 
J.H^A.Logemann^Mr P„Jo0ud en Mej.Mr H.J.D. 
Revers„ 

Pe notulen van de vergadering van 20 Juni jl„ wor
den goedgekeurd,nadat daarin onderstaande wijzigingen zijn 
aangebracht en onder voorbehoud van Prof*Ponner nog terug 
te komen op een passage,staande op blz.6§ 

Op blz.4 komt in de tweede volledige alinea 
;,staatsörde:' in de plaats van ;;rechtsorde:i; 

Cp blz,JJ_ moeten in de vierde regel van de derde 
alinea van onderen "de woorden "was een voorstander van:: ver
vangen worden door ;,zou nog de voorkeur geven aan:'. 

Nota Prof. Hierna wordt aan de orde gesteld de nota van 
Prof.Ponner inzake de artikelen 87, 130 en 145 Grondwet, 
houdende een voorstel tot wijziging van de regeling voor 
het passief kiesrecht in verband met het besluit tot invoe
ring van de mogelijkheid van vervallenverklaring van het 
lidmaatschap van vertegenwoordigende lichamen. 

Naar aanleiding van deze nota wijst Prof»van 
den Bergh er op, dat deze vervallenverklaring niet bete-
kent een ontzetting uit het passief kiesrecht,Toen in 
1922 uitsluiting van het passief kiesrecht werd aangenomen, 
tengevolge van ontzetting uit het actief kiesrecht,met 
uitzondering van die gevallen,wiarin deze ontzetting had 
plaats gevonden op grond van gerechtelijke vrijheidsbero
ving en veroordeling tot een vrijheidsstraf,anders dan 
wegens bedelarij of landloperij of wegens een feit,waaruit 
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openbare dronkenschap bli;k^ ging men uit van het stand
punt,dat de kiezers zelf moeten beoordelen of iemand, 
die een gerechtelijke vrijheidsstraf heeft ondergaan,nog 
waardig is5te worden afgevaardigd naar een vertegenwoor
digend lichaam.Spreker zou dit principe willen handhaven. 

Prof.Donner merkt op,dat de mogelijkheid van 
het wegens :,opruiing:r vervallen verklaren van het lid
maatschap van vertegenwoordigende lichamen al met dit 
principe in strijd is.Bovendien,wanneer men de mogelijk
heid van rehabilitatie aanvaard^waarom wordt deze moge
lijkheid dan ook niet aangenomen voor hen,die wegens be
delarij ,landloperij of een feit waaruit openbare dronken
schap blijktjzijn veroordeeld. 

Prof. Van den Bergh ziet geen strijd tussen liet 
principe,dat de beslissing in casu aan de kiezers moet 
worden overgelaten,en de mogelijkheid van vervallenverkla-
ring van het lidmaatschap.Immers de "opruiing:',op grond 
waarvan een eventuele ver/allenverklaring van het lid
maatschap plaats heeft,wordt gepleegd na de verkiezing 
tot lid van het vertegenwoordigend lichaam.De kiezers 
kunnen - en moeten - dit feit bij de eerstvolgende ver
kiezingen in hun oordeel betrekken.Daarom zou het niet 
juist" zijn aan een veroordeling tot een vrijheidsstraf 
op grond van ;'opruiing:! een ontzetting uit het passief 
kiesrecht te verbinden. 

Het voorstel van Prof.Donner wordt door de 
vergadering niet aangenomen. 

Eenzijdige verkla- Prof.^omme heeft bezwaar tegen de conclusie ,wa ?..r-
ring tot opheffinĝ ; o e Subcommissie IIT met betrekking tot nevens taand onder-
van de oorlogstoe-werp is gekomen.Spreker is van mening,dat men moet uit-
stand "gaan van de stelling,dat, nu voor een oorlogsverklaring me

dewerking van de Staten-Generaal wordt geëist,dit ook 
moet geschieden voor een verklar.ng tot opheffing van de 
staat van oorlog,Afwijking van dit principe zou alleen 
mogen geschieden,wanneer klemmende redenen daartoe dwin
gen. 

•̂ e Subcommissie heeft z.i. te veel gedacht aan 
de aanstaand e"" verklaring tot opheffing van de staat van 
oorlog met Duitsland,in'"verband waarmede zij een in de 
G-rondwet ter zake op te nemen bepaling heeft gezien als 
gelegenheidswetgeving. 

Juist omdat Nederland in de toekomst,menselij
kerwijs gesproken,slechts in bondgenootschappelijk verband 
in een oorlog zal worden betrokken,is ook voor de ver
klaring tot opheffing van de oorlogstoestand medezeggen
schap van de Staten- G-eneraal vereist. Spreker zou het 
op prijs stellen,wanneer dit ook bij de bondgenoten 
het geval zou zijn. 

De heer ïilagas is het niet eens met principe 
van de vorige spreker.lfij het intreden van de vredestoe-
stand ligt de zaak anders dan bij het begin van een 
oorlogstoestand.De bepaling van de laatste volzin van 
artikel 59 is in de G-rondwet opgenomen om te voorkomen, 
dat een oorlogszuchtig vorst het Rijk tegen de wil 
van het volk in een oorlog zovi verwikkelen.Men gaat er 
daarbij van uit,dat een vrije beslissing kan worden ge
nomen op de vraag,of Nederland zich -al dan niet in de 
oorlog zal begeven„Bij de vrede is dit anders.Wordt een 
vredesverdrag gesloten,dan hebben de Staten-Generaal 
daarin uiteraard medezeggenschap.Alvorens dit echter 
mogelijk is,zal de vredetoestand stap voor stap intre
den.De feitelijke beëindiging van de oorlogstoestand heeft 
ook reeds plaats gevonden,voordat kan worden overgegaan 
tot het afleggen van een verklaring,als thans bedoeld„ 
Zo heeft het herstel van de betrekkingen met Duitsland 
stap voor stap plaats gevonden. -. 
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Spreker deelt de vrees9door Subcommissie III 
in haar reapport geuit,dat,wanneer in de Grondwet een be
paling over een van deze stappen,de eenzijdige verklaring 
tot opheffing van de oorlogstoestand,wordt opgenomen,aan 
de Regering grondwetsschennis zal worden verweten,wanneer 
zij,'zonder de Staten-Generaal daarin te kennen,andere 
maatregelen neemt tot herstel van de normale toestand, 

•̂ e X22I^j-^J:'eT -̂s v a n mening,dat Prof.Romme er 
niet voldoende aandacBT aan besteedt,dat de onderhavige 
eenzijdige verklaring slechts betrekking heeft op beëin
diging van-de uitwendige oorlogstoestand* 

0°^ Prof .Kemkamp legt nadruk op het verschil 
tussen de oorlogsverklaring en de eenzijdige verklaring 
tot opheffing van de oorlogstoestand.Zoals door de heer 
Tilanus is opgemerkt,is de oorlogsverklaring slechts van 
grote betekenis in die gevallen,waarin de beslissing ter 
zake in eigen hand ligt» 

Bij de eenzijdige verklaring tot opheffing van de 
oorlogstoestand is steeds de oorlog feitelijk reeds geëin
digd, zij is alleen denkbaar bij dqbellatio of in gevallen, 
waarin een van de oorlogvoerende partijen zich uit de 
strijd terugtrekken.Van een vrije beslissing over het ein
de van de oorlog is dus daarbij geen sprake. 

Prof.Kranenburg is met Prof.Romme van mening,dat, 
wanneer men het afleggen van een dergelijke verklaring-
nodig acht,de Staten-Generaal daarin moeten worden gekend. 

Dr Pos merkt op, dat de eenzijdige verklaring 
tot opheffing van de oorlogstoestand slechts van declara-
toire betekenis is en veelal haar grond zal vinden in de 
wenselijkheid,een psychologische gunstige sfeer te scheppen. 

Mr Debrot wijst op de internationale kant van 
een zodanige verklaring en pleit er daarom voor,haar niet 
te binden aan de goedkeuring van de Staten-Generaal. 

Het is juist het internationale karakter van de 
verklaring, aldus Prof.Rornme , dat, Ce invloed van de volks
vertegenwoordiging gewenst doet zijn» Niet alleen op lo
gische grond,maar ook uit veiligheidsoverwegingen zou 
spreker deze voorwaarde willen stellen. 

Denk bv,aan het geval,dat*wanneer onze Regering 
niet was uitgeweken,de Duitsers zouden hebben geëist,dat 
een eenzijdige verklaring tot opheffing van de oorlogstoe
stand zou worden afgelegd.De grondwettelijke eis van goed
keuring van de Staten-Generaal zou dan zeker aan zodanige 
verklaring van de Regering alleen haar betekenis hebben 
ontnomen. 

Als tweede voorbeeld stelt spreker,dat wanneer 
het conflict in Korea als oorlo^ zou worden aangemerkt, 
van bepaalde zijde een poging zou worden gedaan onderlinge 
verdeeldheid tussen de geallieerden te saaien.Dit zou 
kunnen leiden tot een eenzijdige verklaring tot opheffing 
van de oorlogstoes band.De waarborg van goedkeuring door . 
de Staten-Generaal zou daarbij toch wel van grote bete
lenis zijn. 

Spreker concludeert,dat een verklaring tot op
heffing van de oorlogstoestand evenzeer in strijd met 's 
lands belang kan zijn als een oorlogsverklaring en dat 
op grond daarvan medezeggenschap van de Staten-Generaal 
gewenst is. 

Prof «Van 'der Grinten is het met Prof.Romme 
eens,dat men gevallen ian snellen,waarin het ontoelaat
baar ware,dat de Regering buiten de Staten-Generaal om 
de bedoelde verklaring zou afleggen.Normaliter - voor 
zover men in de onderhavige situatie van normaal kan spre
ken - zal zulk een verklaring slechts in overweging komen, 
wanneer de feitelijke oorlogstoestand is beëindigd. 
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De beëir.d: van de juridische oorlogstoestand 
geschiedt steeds in etappes en begint reeds met de uncon-
ditional surrender.Juridische v/aarde heeft de bedoelde 
verklaring vrijwel niet; zij betekent slechts,dat geen 
verdere discriminerende maatregelen tegenover de vro; 
vijand zullen worden genomen. 

Voor intrekking van bestaande discriminerende 
regelingen of mogelijke wijzigingen daarvan is uiteraard 
de medewerking van de wetgever nodig,aldus Pro f.Kernkamp. 

Dr Schouten verklaart,toch wel huiverig te zij:.5 
het afleggen van een dergelijke verklaring aan de Rege
ring over te laten.Zodanige verklaring brengt z*i. onge
twijfeld consequenties mee,denk aan de grenscorrecties 
en de maatregelen,genomen met betrekking tot het :'vijan-
delijk1' vermogen. 

De restricties, die ,naar Prof .Van der Grinten 
opmerkt,in verband met zodanige consequenties in de verkla-
ring zullen worden opgenomen,zou Dr Schouten juist aan 
het oordeel van de Staten-Generaal willen onderwerpen. 

^ r Debrot wijst er op, dat, in het door Prof. 
Romme geschilderde geval van een bezetting, het ook moge
lijk is,dat de Staten-Generaal haar goedkeuring aan de 
verklaring tot ophef f in:, van de oorlogstoestand geeft. 
Daardoor zouden dergelijke verklaringen groter betekenis 
krijgen. Het gevaar daarvan acht hij groter dan het risi
co, dat Prof.Romme door het stellen van de eis van goed
keuring van de Staten-Generaal zou willen vermijden. Prof. 
Hooykaas sluit zich bij de heren Kranenburg,Romme en Schou
ten aan en vraagt,welke motieven pleiten tegen een grond
wetsbepaling en het eisen van goedkeuring door de Staten-
Generaal. 

Mr.Jonkman antwoordt,dat Subcommissie III er 
niet in kon slagen een redactie te ontwerpen,waarin de 
betekenis van een zodanige verklaring duidelijk zou uit
komen.In artikel 59 wordt de oorlogsverklaring behandeld; 
in artikel 60 wordt gesproken over het sluiten van inter
nationale overeenkomsten. De verklaring, die nu bedoeld 
wordt, is als het ware een tussenfiguur, De materie is echter 
te onbepaald om haar in een grondwetsartikel te omschrijven. 

Prof«Homme zou in zodanig artikel neergelegd 
willen zien, dat de Koning een verklaring tot beëindiging 
van de sta t van oorlog kan afleggen, maar verplicht is 
haar zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal voor te 
leggen. De verklaring zou niet mogen binden, voordat zou 
vaststaan, dat de Staten-Generaal daartegen geen bedenkin
gen zouden hebben. Spreker zou dus aansluiting willen zoe
ken bij art.60. 

Prof.Van der Grinten zou liever de wet van art. 
59 willen volgen. Door Prof•Eran9ois is reeds een voorstel 
voor een grondwetsartikel gedaan, waarin de bevoegdheid 
van de Koning tot het afleggen van zodanige verklaring wordt 
vastgelegd. Spreker zou daaraan eventueel een bepaling be
treffende de goedkeuring van de Staten-Generaal willen toe
voegen. 

Prof.Hooykaas geeft de volgende redacties 
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ifDe IConing kan, ook zonder dat een vredesverdrag ge
sloten wordt 9 verklareh, dat de oorlogstoestand is ge
ëindigde 

Hij behoeft daartoe de voorafgaande toestem
ming van de Staten-Generaal. 

De Staten-Generaal "beraadslagen en besluiten 
ter zake in verenigde vergadering", 

Sr zou dan, aldus Mr0Jonkman, een toelichting 
nodig zijn, waarin de betekenis^ van zodanige verklaring 
zou worden aangegeven. Voor een grondwetsartikel, waar
mede in het volkenrecht wordt ingegrepen, zijn duidelijke 
begrippen vereist Bovendien is het niet duidelijk, waar
om voor deze stappen wel en voor andere stappen, die 
evenzeer leiden tot herstel van de normale betrekkingen, 
geen goedkeuring van de Staten-G-eneraal is vereist 0 

De psychologische uitwerking van zodanige 
verklaring maakt haar, naar de mening van Prof«Hooykaas, 
tot een belangrijke stap in deze reeks. Spreker zou 
daarmede de goedkeuringseis willen motiveren. 

Dr Rutgers kan deze mening niet delen. Het 
sluiten van een wapenstilstand, herstel van de diplo
matieke betrekkingen, herstel van het rechtsverkeer, 
zijn naar zijn oordeel veel belangrijker, dan deze ver
klaring, die slechts van declaratoire aard is. 

Het voorstel Romme, afgezien van de vorm, waar
in de gewenste bepaling zal worden gegoten, in stemming 
gebracht, wordt verworpen met 10 tegen 7 stemmen. Vóór 
stemmen de heren Van den Bergh, Donner, Hooykaas, 
Kranenburg, Molenaar, Romme en Schouten. 

Hierna wordt overgegaan tot bespreking van de 
voorstellen van de redactiecommissie inzake het 13e en 14e 
hoofdstuk van de Grondwet. 
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XlIIe Hoofd- De Voorzitter stelt eerst de ontwerp-artikelen 
'" stujT.' '203 e.v. aan 3e" orde. Deze blijken geen aanleiding tot 

opmerkingen te geven. 
Vervolgens wordt de toelichting besproken» Op 

'voorstel van Prof, Romnte wordt op blz. 1 de laatste zin 
van de tweede alinea 'geschrapt, Zijns inziens doet het er 
niet toe waarom verkiezingen worden gehouden en is het dus 
onjuist zo sterk de nadruk te leggen op de periodieke ver
kiezingen. Bij een verkiezing na ontbinding zal de bevol
king zich ook uit spreken over het geheel van het rege
ringsbeleid . 

Op voorstel van Prof. Romme wordt "relatieve" ge
schrapt in de zins Het voorgestelde systeem is niet geko
zen wegens zijn innerlijke volmaaktheid, maar om zijn, in 
vergelijking met andere systemen, relatieve v/aarde. 

Op voorstel van de voorgaande spreker wordt op 
blzo 3 in de laatste alinea "spoedige" tussengevoegd tussen 
"ter verwezenlijking", zodat de zin komt te luiden; Wanneer 
het onderhavige voorstel wordt aangenomen, zal de mogeli; -
heid worden geschapen de nieuwe procedure toepassing te 
doen vinden, ter spoedige verwezenlijking van de andere 
wijzigingen later door de Staatseommissie voor te stellen. 

Op voorstel van Prof. Van den Bergh wordt in de 
toelichting op art, 206 a in de tweede aïinea achter "de 
in de Grondwet genoemde bedragen" gesneld; daaronder begre
pen de in art. IV additioneel genoemde bedragen. 

De voorstellen net betrekkin., tot het dertiende 
hoofdstuk "Van de veranderingen" worden hierna aanvaard, 

XlVe.Hoof4-- De Voorzitster stelt eerst de ontwerp-artikelen 
stuko aan de orde. Prof, Komme wijst er op, dat voor art. 208, 

twee redacties zijn'V brge s t s ld .Prof. Van der Grin;en ver
duidelijkt, 5.at de redactiecommissie geaarzeld lieert een nieuwe 
redactie voor te stellen, omdat zij er niet helemaal gerust-
op is, dat deze in de overzeese rijksdelen volkomen gelijk
waardig zal worden geacht. Er is iets voor te zeggen, het 
artikel, dat slechts korte tijd zal gelden, ter voorkoming 
van moeilijkheden in zijn oude vorm te handhaven. De Heren 
Pos en Itebrot verklaren -^een materieel verschil tussen 
het oude en nieuwe voorstel te zien, waarna de vergadering-
besluit het nieuwe voorstel over te nemen o 

Prof. Rpjnrae heeft er ernstig bezwaar tegen in 
art. 212, behalve vaststelling bij de wet, ook de mogelijk
heid van goedkeuring der regeling van de rechtstoestand van 
Nederlands Nieuw-Guinea op te nemeno Zijns inziens bevat 
dit voorstel meer dan een formele wijziging, omdat ook met 
de volkenrechtelijke mogelijkheid rekening wordt gehouden. 
Hij vreest, dat hier moeilijkheden uit voert zullen komen 
en zou de gedachten ook niet willen richten op de mogelijk
heid, dat Nieuw-Guinea buiten het Koninkrijk komt. Hij 
vraagt, welke practische moeilijkheden verbonden zijn aan 
schrapping van de woorden "of goedgekeurd". Verder wijst 
hij er op, dat het zeer wel mogelijk is onderhandelingen 
over Nieuw-G-uinea met een andere mogendheid te voeren en het 
resultaat er van niet in een verdrag maar bij de wet vast 
te stellen. 

Prof. Van, der Grinten wijst er op, dat ook de 
huidige G-rond wet de mogelïJfcïïeTd niet uitsluit, dat de re
geling inzake Nieuw-Guinea niet bij de wet maar bij over
eenkomst tot stand komt. De nieuwe redactie bevat zijns 
inziens materieel geen wijziging van de huidige toestand. 

Prof. Kernkamp sluit zich hierbij aan; de bedoeling 
van de Subcommissie is geweest alle processuele mogelijk
heden open te houden. Dit argument geeft ook voor de Voor-
zitter de doorslag; hij zou niet de indruk willen weideen, 
dat door het afsnijden van een processuele mogelijkheid 
Nederland een regeling terzake met Indonesië tracht te be-
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moeilijken o 
r Jonjgmaii acht ook het voorstel van de redactie-

commissie, juist\ Eerder dan vóór de souvereiniteitsoverdracht 
is thans te verwachten, dat over de positie van Nieuw-C-ui-
nea tussen twee souvereine mogendheden wordt onderhandeld» 
Het is niet mogelijk letterlijk de oude tekst te handhaven» 
Eertijds kon nog eenzijdig de nieuwe' rechtstoestand worden 
bepaald. Indien men tot een compromis wil komen» stelt 
spreker voor naar analogie met de tekst van art» 211 var. de 
huidige Grondwet te lezen. "De regeling komt bij de wet tot 
stand (en wordt bevestigd door de -Koning)". 

*̂ r Schouten wil een discussie over dr Nieuw-
Suine a~&we s t ie y o o rköiae n . Hij is er niet zeker van,*, of art. 
212 niet iets anders dan de huidige regeling inhoudt. Spre
ker is. niet bereid zich te binden aan een tekst, die mis
schien moeilijkheden oplevert. Voor een regeling op ver--
dragbasis werd verwezen naar het charter van de souverei
niteitsoverdracht. Rij vraagt zich af, wat de betekenis 
van dit beroep is. omdat zeer wel is te verdedigen, dat ~ 
nu binnen een jaar de besprekingen over Nieuw-Guinea i^een 
resultaat hebben opgeleverd - dit charter ten aanzien van 
Nieuw-G-uinea is uitgewerkt. Prof. Van der Grinten oppert de 
mogelijkheid in de toelichting t-3 vermelden," "dat onder 
vaststelling bij de wet ook is te verstaan de wettelijke 
goedkeuring van een internationale overeenkomst. Prof e 
Krajiejfburg acht dit een gewrongen oplossing. ïïil men de zaak 
zelf, dan is het wenselijk dit in de G-rondwet neer te schrij
ven. Prof. Vaneden Bergh is tegen schra.ping van "goedgekeurd". 
Hij wijst ér op, dat v'ocrgesteld wordt art. 3 ü d 2 van de 
huidige Grongwet te schrappen, omdat wijziging van de gren
zen bij verdrag tot stand komt; het is zijns inziens dan 
ook juist hier met de mogelijkheid van een verdrag rekening 
te houden. 

Prof. Itojgme verzet zich hiertegen betogend, dat het 
bij de regeling van de rechtstoestand van iMj_euw-G-uinea niet 
om'grenswijzigingen behoeft te gaan. Zijn bezwaar is juist, 
dat men met de mogelijkheid, dat Nieuw-Guinea b/iiten het 
Koni.nkrijk komt, te sterk rekening houdt. 

Hierna komt het voorstel van Prof. Rozame om de 
woorden "of goedgekeurd" in het derde lid van art. 212 te 
schrappen, in stemming. Het wordt verworpen met 11 te^en 
6 stemmen. (Vóór stemden de Heren Donne.r, IToovkaas, Eomme., 
Rutgers, Scheuten en Tilanus.) 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1950 Commissie-Van Schaik, notulen, plenair, 1951-06-27

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



Prof«Molenaar had bij de voorgaande discussie de 
vraag opgeworpen, waarom art.212, dat een gekwalificeerde 
meerderheid eist, nodig is. Waarom kan - ze vraagt hij - de 
regeling inzake Nieuw-Guinea niet bij verdrag, dat met ge
wone meerderheid wordt goedgekeurd, worden vastgesteld. 

Prof.Van der G-r in ter, heeft ernstig bezwaar tegen 
het voorgaande voorstel, hij wijst er op, dat alleen een 
twee derden-meerderheid wordt geëist bij afwijking van de 
Grondwet, in die gevallen heeft het toch goede zin een ge
kwalificeerde meerderheid - gelijk ook bij Grondwetherzie
ning - te verlangen. Hij geeft toe, dat het laatste lid van 
art.209 zo kan worden uitgelegd, dat met een gewone meerder
heid kan worden volstaan, doch een zodanige interpretatie 
acht hij met de zin van het artikel in strijd. Prof.Romme 
sluit zich bij de vorige spreker aan, en wijst er nog op, 
dat art.212 niet alleen zin heeft voor wijziging van de 
rechtspositie van Nieuw-Guinea ten opzichte van het Konink
rijk, maar ook van die binnen het Koninkrijk, Wordt in de 
toekomst de rechtstoestand van Nieuw-Guinea met afwijking 
van de bepalingen van de Grondwet vastgesteld, dan is het 
stellig juist daarvoor art.212 te hebben. Schrapping zou 
z.ie betekenen, dat Nieuw-Guinea koloniaal gebied blijft* 

Prof.Kernkamp valt de voorgaande spreker bij, door 
er op te wijzen, dat er anders zelfs een verslechtering zou 
plaats vinden, nu art.63 komt te vervallen, dat bepaalt, dat 
het vertegenwoordigend lichaam van het betrokken gebied moet 
worden gehoord, tenzij de wet anders bepaalt. Prof.Van der 
Grinten merkt nog op, dat door schrapping van art.212 een 
impasse wordt veroorzaakt, omdat dan eerst wijziging van de 
rechtstoestand van Nieuw-Guinea in afwijking van de Grondwet 
mogelijk zou zijn na Grondwetswijziging. 

Op voorstel van de Voorzitter, die er ook voer ge
porteerd is de tekst niet te imperatief te doen luiden, wordt 
daarna besloten in het eerste lid te lezens "Bij een nadere 
regeling van.».....11. De toelichting zal hierbij moeten wor
den aangepast o.a, door op blz.1 de zinsnede "Waar de status 
van Nieuw-Guinea nog niet definitief is geregeld......" te 
schrappen. Aldus wordt besloten.'voorbehoud van Prof.Molenaar) 

(I 
Vervolgens wordt de toelichting besproken. Op voor

stel van Dr.Schouten wordt in de eerste alinea van de toe
lichting op art, 211 de zins "Er is evenwel geen enkele 
grond voor de vrees, dat van deze vrijheid misbruik zal wor
den gemaakt" geschrapt. Hierna worden de voorstellen met be
trekking tot het veertiende hoofdstuk ca. aanvaard. 

ystematiek $, De Voorzitter stelt vervolgens aan de orde de voor
stellen en het rapport van de Commissie voor de Systematiek. 

Prof.Donner stelt voor de bepalingen betreffende 
de Koning, de Ministers en Staatssecretarissen, alsmede in
zake de Raad van State niet over drie hoofdstukken te verde
len, maar gelijk ook thans is in verschillende afdelingen 
van het tweede Hoofdstuk bijeen te zetten; aldus wordt de 
eenheid van de Kroon sterker tot uitdrukking gebracht. Hij 
acht het onjuist de Ministers en de Raad van State op één 
lijn te stellen met de Koning en de Staten-Generaal. Hij 
stelt vervolgens voor het opschrift van het hoofdstuk te 
veranderen in "Van de Kroon". 

Het laatste voorstel vindt ter vergadering geen 
ondersteuning en wordt door de voorsteller ingetrokken. 

^e Z££E^iÜË£5 Prof.Van den Bergh en Prof.Romme 
voelen er voor wel een afzonderlijk ""Hoofdstuk "Van dë Raad 
van State" te handhaven. Prof.Donner merkt echter op, dat de 
Raad van State primair tot taak heeft de Kroon van advies te 
dienen - dat er ook een sterke historische band is met de 
Koning - dat de Raad van State in bijzondere omstandigheden 
belast is met de koninklijke macht - dat de Raad van State 
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betrokken is bij de tot standkoming van algemene maatregelen 
van bestuur. Ook indien de Raad van State over wetten advi
seert, wordt dit advies aan de Koning uitgebracht. Spreker 
wil niet te kort doen aan de eerbied, welke jegens de Raad 
van State betaamt, maar acht het toch buiten proportie in de 
Grondwet de Raad van State naast de Koning en de Staten-Gene-
raal te plaatsen. Prof.Van der Grinten voegt aan het vooraf
gaande nog toe, dat de jure de Koning ook voorzitter van de 
Raad van State is en de Raad als een Koninklijk orgaan is te 
zien. 

Het voorstel van Prof.Donner hierna in stemming ge
bracht ,wordt met 12 tegen 5 stemmen aanvaard. Tegen stemmen 
de heren Van den Bergh, Romme, Van Schaik, Tilanus en Witteman. 

Prof.Kranenburg acht de voorstellen van de Commis
sie voor de Systematiek niet radicaal^ naar zijn gevoelen wa_ 
re het systeem van de Amerikaanse Grondwet gelukkiger geweest, 
maar spreker zegt niet ongevoelig te zijn voor het argument, 
dat in deze een sterke band met het verleden aanwezig is 
en acht het begrijpelijk, dat men geen belangrijke omvorming 
wenselijk oordeelt. 

Spreker vraagt waarom de hoofdstukken betreffende 
de4agere organen achteraan zijn geplaatst^ een wonderlijke 
consequentie daarvan acht hij de plaatsing van het Hoofdstuk 
"Van de Waterstaat en de Waterschappen" vóór die van de 
provinciën, de gemeenten e.d. 

Prof. Van der Grinten brengt naar voren, dat de 
Commissie voor de Systematiek er de voorkeur aan heeft gege
ven de organen en de belangen van de centrale overheid voor
op te plaatsen. Dat het hoofdstuk "Van de Waterstaat en de 
Waterschappen" vóór de hoofdstukken van de provinciën, ge
meenten e.d. is gezet ,is een gevolg van een reeds eerder ge
nomen besluit, dat het hoofdstuk "Van de Waterstaat" niet zal 
v/orden gesplitst. Om de waterschappen enig reliëf te geven 
"zijn zij in de titel van het hoofdstuk opgenomen. Primair is 
de waterstaatszorg, daarom is dit hooflstuk geplaatst als 
overgang van de landszorg naar de lagere gemeenschappen. 

Dr Pos vraagt wat met "Rijk" is bedoeld in het 
opschrift van het eerste hjofdstuk. Z.i. zou beter gelezen 
kunnen worden "Van het Koninkrijk en zijn inwoners". Mr 
Jonkman stelt voor "en zijn inwoners" te schrappen. De be-
palingen in dit hoofdstuk opgenomen hebben hoofdzakelijk 
betrekking op de inwoners van Nederland, Prof.Van den Bergh 
acht het dan niet juist, dat dan de artikelen over de inwo
ners geen weerspiegeling in het opschrift vinden. Mr Debrot 
wijst er op, dat het eerste hoofdstuk van paradoxale aard 
is, het is een hoofdstuk uit de Rijksgrondwet en betreft het 
Koninkrijk voor zover het in Europa is gelegen. Prof.Hooykaas 
kan meegaan met het voorstel van Mr Jonkman om het opschrift 
te doen luiden "Van het Koninkrijk", maar zou dan o.a. de ar
tikelen over de uitlevering en de benoeming in tpenbare func
ties ever willen brengen naar de afdeling "Van de rechtswaar
borgen". 

Mr Jonkman zou in deze gedachte het artikel over 
de nationaliteit in het eerste hoofdstuk willen handhaven. 

Prof Donner acht het niet gelukkig, dat de arti
kelen 7 en 9 in het hoofdstuk "V*m de Justitie" zijn ge
plaatst in de afdeling "Van de rechtswaarborgen". Spreker 
is niet duidelijk, wat dit opschrift inhoudt. Hij acht het 
onjuist deze artikelen het karakter te geven van waarborgen 
jegens de justitie. Spreker voelt er voor ze op te nemen in : 

het hoofdstuk "Van de Wetgeving", omdat er vooral waarborgen 
tegen de wetgever in zijn vervat. Dr Pos doet het voorstel het 
opschrift te doen luidens "Waarborgen voor de rechtszekerheid". 
Prof.Donner betwijfelt het zeer, of de artikelen 7 en 9 daar 
wel onder vallen. Prof.Van der Grinten verzet zich tegen de 
uitleg, dat de rechtswaarborgen opgenomen zouden zijn als 
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gericht tegen de rechtspraak; het zijn voornamelijk waarbor
gen tegenover de administratie. De plaatsing in het hoofdstuk 
"Van de Justitie" moet aldus worden verstaan, dat de rechter 
er op heeft toe te zien, dat de rechtswaarborgen in acht wor
den genomen. 

Prof.Kranenburg acht het ook zonderling, dat de 
artikelen 7 en 9 voorkomen in het hoofdstuk "Van de Justitie" 
en in de afdeling "Van de rechtswaarborgen". Z.i.verdient het 
aanbeveling de grondrechten in één hoofdstuk bijeen te zetten. 

Prcf.Donner juicht het echter toe, dat de Commis
sie voor de Systematiek daar niet voor gevoelt, al is hij dan 
ook van mening, dat haar voorstel niet geheel in overeenstem
ming is met deze praemisse. 

Prof.Hpoykaas stelt voor de afdeling "Van de rechts
waarborgen" over "Ce brengen naar het zesde hoofdstuk "Van de 
Wetgeving" en dit hoofdstuk onder te verdelen in twee afde
lingen luidende § 
1. Van de uitoefening van de wetgevende macht en 
2. Van de beginselen van wetgeving. 

Prof.Van der Grinten heeft tegen deze plaatsing in 
het hoofdstuk "Van dè" Wetgeving" bezwaar, omdat dit slechts 
de wetgevingsprocedure - het functionneren van de wetgevende: 
ma.cht - regelt. Het zou onjuist zijn de begins.elen en rechten, 
welke ook bij het bestuur geëerbiedigd moeten worden, hier op 
te nemen. Spreker voelt er dan meer voor'het achtste hoofdstuk 
te splitsen. Prof•Hooyka.as zou het hoofdstuk "Van de rechts
waarborgen" dan een andere plaacs gegeven willen zien, waar
bij Prof.Donner wijst op de verwante hoofdstukken van de 
Godsdienst en het Onderwijs. 

^ r Witteman zou in beginsel ook besloten willen 
zien, dat enkele artikelen uit het eerste hoofdstuk naar dit 
nieuwe hoofdstuk worden overgebracht. Prof.Penner zou tevens 
artikel 163 daarnaar over willen brengen, maar hiertegen zegt 
Prof.Van der Grinten bezwaar te hebben, omdat het typisch 
juridische karakter in deze bepaling overheerst. Prof.Donner 
neemt dit laatste vocrstel terug. 

Prof.Donner heeft er bezwaar tegen dat artikel 72 
wordt overgebracht haar het hoofdstuk "Van de Justitie". Z.i. 
is de in dit artikel bedoelde beslissing van geschillen tus
sen lagere organen' geen rechtspraak. Hij stelt voor het ar
tikel weer in de afdeling "Van de macht des Konings" op te 
nemen* 

Het staat nog niet vast, wat in verband met het 
delegatievraagstuk overgenomen wordt van de artikelen 71 en 
73 of wat daarvoor in de plaats komt. Wordt artikel 73 niet 
geschrapt, dan is spreker geporteerd voor het handhaven van 
deze of#een soortgelijke bepaling in de afdeling "Van de 
macht des Konings", 

Op voorstel van de Voorzitter wordt hierna besloten, 
dat het secretariaat-rekening houdend met-de ter vergadering 
gemaakte opmerkingen - een nieuw voorstel betreffende de sys
tematiek zal opstellen en aar/de plenaire Commissie zal voor
leggen. 

6*_ Prof. Van den_ Bergh verdedigt het 'voorstel van Sub
commissie II om ïh artikel 1249 eerste lid, een kleine wij
ziging aan te brengen, waardoor dit komt te luiden: 

"Alle voorstellen va>: wet, door de Staten-Generaal 
aangenomen en door de Xoning goedgekeurd, verkrij
gen van. kracht van wet, De Koning geeft last tot 
afkondiging", 

Onder "Gegeven" kan dan gesteld worden-"De Koning(in) 
bewilligt in het voorstel en geeft last tot afkondiging". Aldus 
wordt het plaatsen van één van de twee handtekeningen voorko
men. Prof .Hooy kaas heeft bezwaar tegen dit voorstel, omdat 
aldus twee geheel verschillende staatsrechtelijke handelingen 
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worden samengevat. Hij acht het ook minder elegant in enkele 
gevallen, waarin het nodig is alléén de bewilliging te geven 
en met de afkondiging te wachten, een andere procedure te 
volgen. Spreker is er voer geporteerd alles zo te laten als 
het is. Door het plaatsen van ene collectieve handtekening 
kan het handwerk van de Koningin altijd worden beperkt. Te
gen een op zich wenselijke verbetering van de redactie van 
artikel 124 lid 1 heeft spreker geen bezwaar. Prof,Van den 
Bergh antwoordt dat het niet nodig is een andere wijziging 
m de Grondwet aan te brengen en meent aan de praktijk de 
rest te kunnen overlaten. Mr Kan merkt echter op, dat de 
Regering de G-rondwetscommissie om een uitspraak heeft gevraagd 
over de vraag, of het grondwettelijk geoorloofd is het aan
tal handtekeningen te bemerken. Prof.Van den Bergh zou na wij
ziging van artikel 124 de Regering willen doen weten, dat er 
dan naar het gevoelen van de Commissie te minder bezwaar is 
tegen het samenvatten van de bewilliging en de last tot af- . 
kondiging in één formule. Mr Jonkman preciseert, dat er wel 
twee handelingen blijven - hetgeen ook in de tekst tot uit
drukking wordt gebracht - maar deze door één handtekening 
worden gedekt. 

De wijziging van artikel 124 wordt daarna overeen
komstig het voorstel van Prof.Van den Bergh met algemene 
stemmen aanvaard. 

De Commissie stelt vervolgens bij stemming met 8 
tegen 5 stemmen vast, dat het grondwettelijk geoorloofd is, 
de bewilliging en de last tot afkondiging in één formule sa
men te vatten. Vóór stemmen de heren Van den Bergh, Debrot, 
Donner, Van der G-rinten, Jonkman, Kerpkamp, Pos en de Voorzit
ter en tegen de heren Hooykaas, Kan,Rutgers, Schouten en 
Tilanus. 

Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. De vol
gende vergadering zal plaatsvinden op Woensdag e.k., zelfde 
plaats en tijd. 

Typ; 2,4 en 9 
Coll: 2, 8 on 9 
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