
ËSMïËSQMïSËËÏë-S^IIMING^GROroWST 
PLENAIRE COMMISSIE 

Notulen van de 27e plenaire vergadering, 
gehouden op Woensdag 10 October 1951, des avonds te 19»30 u. 

in_de De Dairessezaal 

Mr.JsR,K.van Schaik en Mr>J.E.van Maarsè-
veen, Voorzitters en de ledenê 
Prof,Dr.L.J.M.Beel, Prof.Mr.Dr.G.van den 
Sergh, Prof.Dr.A.M.Donner, Prof.Mr.Dr.J.P.A. 
Francois, Jhr.Mr.M.van der Goes van Naters\ 
Prof.Mr.J.P.Hooykaas, Mr.J.A.Jonkman,Prof. 
Dr.J,K.A.Logemann, Prof.Mr.A.N.Molenaar, 
Mr.Pc J.Oud , Mr.Dr.R,H.Pos, Mej.Mr.H. J. D. 
Revers, Prof.Mr.C.P.M.Romme, Dr.A.A.L. 
Rutgers, Dr.J.Schouten, H.W.ïilanus en 
Mr.P.J.Witteman^ 
Prof „Mr. Y/o CL.van der Grinten en Mr.J.M.. 
Kan, tevens secretarissen; 
Mej.Mr.H.S.Bok, Mr.W.Duk, Mr.M.J.E.D. 
"baron van Harinxma thoe Slooten, Jhr.Mr. 
A.J.M.van Nispen tot Pannerden, adjunct
secretarissen, alsmede Mej.Mr.J.L.de Heer. 

A f w e z i g . Mr.N.Debrot , Prof .Dr.W.J .A.Kernkamp, Prof . 
Mr.R.Kranenburg. 

1* De notulen van de vergadering dd. 26 Septem
ber 1951 worden gearresteerd onder voorbehoud van de 
volgende wijziging? 

Op verzoek van Mr. Oud wordt op pagina 4 de 
laatste zin van de 3e alinea aldus gelezens "De colla
boratie van enkelen behoeft geen belemmering te zijn 
voor de bijeenroeping van de oude Kamers." 

2. Het ontwerp-schrijven aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken, in antwoord op diens brief van 
30 Juli jl. , no. U 41152, Afd. Wetgeving en Juridische 
Zaken, betreffende de zittingsduur van de leden van 
vertegenwoordigende lichamen in geval van bezetting, 
wordt op enkele punten enigszins gewijzigd. De redactie 
wordt daarna aanvaard. 

Vervolgens wordt aan de orde gesteld de nota 
van Mr.J.R.E.van Schaik inzake de artikelen 31? 419 

28 en 29 GW, betreffende de leeftijd van 18 jaar. Na 
enige discussie, waarbij de verschillende aspecten van 
het vraagstuk worden belicht, spreekt de meerderheid 
der Commissie zich uit ten gu/nste van de voorgestelde 
verhoging van de leeftijdsgrens in genoemde artikelen. 

3» Punt 3 van de agenda wordt aangehouden, aan
gezien de ter zake in het vooruitzicht gestelde nota 
van het secretariaat nog niet gereed is gekomen. 

4« Een vraag van Prof. Donner om nadere inlich
tingen over de procedure van de vereenvoudigde wetge
ving ontlokt Dr. Schouten de opmerking, dat naar zijn 
mening de titel van dezo afdeling beter zou kunnen lui
den "Van ingewikkelde wetgeving" dan "Van vereenvoudig
de wetgeving"! 

Prof. Logemann brengt licht in de duisternis 
door het voorstel aldus te omschrijvens in de konink
lijke boodschap, waarbij e en wetsontwerp wordt inge
diend, wordt gevraagd dit ontwerp niet aan de normale 
behandeling te onderwerpen, maar op de in de ontwerp
tekst nu voorgestelde vereenvoudigde wijze kracht van 
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wet te doen verkrijgen. Spreker denkt aan gevallen, 
waarin bi;j de Kamers wel enige bezwaren rijzen tegen 
het ingediende ontwerp, doch niet in die mate, dat de 
volledige normale behandeling noodzakelijk zou zijn. 
De mogelijkheid van een vereenvoudigde wetgevingspro
cedure is z.i. h-iervoor wel aantrekkelijk, msar het 
algehele stilzwijgen, dat de Kamers daarbij in acht 
moeten nemen, acht hij te stringent. Zou niet behande
ling in een bijzondere commissie mogelijk zijn, die 
bv. in een nota van wijzigingen haar zienswijze aan 
de Regering kenbaar.maakt? Komt de Regering daarop 
met wijzigingen en nemen deze de "bestaande bezwaren 
weg, dan kan de vereenvoudigde procedure worden ge
volgd; is het antwoord niet bevredigend, dan zal de 
normale weg moeten worden bewandeld. Heeft men er "be
zwaar tegen op de?e wijze als het ware een verkapt 
amendementsrecht aan de Eerste Kamer toe te kennen, 
dan ware het recht tot indiening van een nota van 
wijzigingen tot de Tweede Kamer te "beperken. Het zal 
uiteraard noodzakelijk zijn de in het artikel genoemde 
termijn te verlengen, wanneer tot dit overleg met de 
Regering wordt overgegaan. 

Spreker stelt voor aan artikel 125 b een 
nieuw lid toe te voegen in deze geest! 

rtt„,w«, een der Kamers , ̂  Q. , _ « "Indien -sr—,*'••,. Tr der Staten-Ge-
neraal besluit om 8vsr fil^^SPStel schriftelijke 
vragen aan de Regering te stellen, en daartoe 
binnen evengemelde dertig dagen overgaat, wordt 
die in het eerste lid bedoelde termijn verlengd 
tot veertien dagen nadat het antwoord der Rege
ring bij -s-~ Kamer is binnengekomen. Naar aanlei
ding van afe vragen kan de Regering wijzigingen 
in haar ontwerp aanbrengen." 

Als de termijn moet worden verlengd, biedt 
het voorstel geen uitkomst voor de gevreesde tijdnood, 
aldus Prof. Donner. Op het ogenblik bestaan er twee 
mogelijkhedens de normale wetgevingsprocedure en dele
gatie aan een a.m.v.b. Tot de tweede mogelijkheid kan 
d3 Kamer ha r toevlucht nemen, v/anneer zij zich in 
tijdnood bevindt. Wordt de mogelijkheid van "vereen
voudigde wetgeving" ingevoerd, dan zal in laatstbedoel
de gevallen niet de boven aangegeven korte weg worden 
gekozen, maar zal men de procedure van de vereenvou
digde wetgeving volgen om althans nog enige invloed 
op de uit te vaardigen regelingen te "behouden. Dit 
betekent, dat er minder tijd zal worden "bespaard dan 
bij de delegatie. 

Prof- Franyois vraagt, waarom in het artikel 
het aantal leden is genoemd, dat het volgen van de nor
male procedure van wetgeving kan vragen en niet, zoals 
bij de goedkeuring van verdragen is bepaald, dat dit 
kan gebeuren door of namens de Kamers. 

Jhr.Van der G-o es van Nat er s merkt op, dat 
"op !s Konings voorstel" betekent, dat de vereenvoudigd 
procedure alleen kan worden gevolgd bij wetsontwerpen, 
die uitgaan van het initiatief van de Koning. De Kamers 
zullen het ẑ -i. zo moeten organiseren, dat een speciale 
commissie nagaat of de bedoelde wetsvoorstellen in aan
merking komen voor de vereenvoudigde procedure. Dit 
zal het geval zijn bij de grote middenmoot van wetsont
werpen, die geen principiële debatten eisen. Spreker 
steunt graag de gedachte van Prof. Logemann; hij vraagt 
zich echter af, of het nodig is de mogelijkheid van het 
aanbrengen van wijzigingen in de Grondwet vast te leg
gen. Wel zal hiervoor de in de Grondwet genoemde ter
mijn moeten worden verlengd. 

In antwoord op de vraag van Prof. Francois 
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wijst spreker óp het verschil tussen wetsontwerpen 
en de verdragen met het 'buitenland. De laatste zijn 
a prendre ou a laisser, voor de eerstgenoemde is nog 
een mogelijkheid van wijziging gewenst. 

Prof. Molenaar verklaart, na de door Mr, 
Van der Goes van Naters gegeven toelichting meer "be
zwaren te hebben tegen het voorstel, dan aanvankelijk. 
Deze toelichting immers wijst in de richting, dat open
bare behandeling van wetsontwerpen achterwege blijft. 

Spreker heeft er verder 'bezwaar tegen, dat 
ten aanzien van dergelijke op eenvoudige wijze tot 
standgekomen wetten de rechter geen toetsingsrecht zal 
hebben. Dit toetsingsrecht, dat wel bestaat voor 
algemene maatregelen van bestuur, die op grond van een 
wettelijke machtiging aan de Koning tot stand zijn ge
komen, zou spreker evenmin willen missen, wanneer bij . 
de vereenvoudigde procedure geen behandeling door com
missies, maar een summiere behandeling door de Kamers 
zelf zou plaats hebben. Hij prefereert daarom de nor
male delegatie aan de Koning, 

Prof. Van den Bergh deelt mede, dat het 
voorstel is geboren uit de vrees, dat er een ogenblik 
zal komen, waarop het parlement zijn taak niet meer 
zal kunnen volbrengen en wegens het ontbreken van, 
een andere mogelijkheid zijn toevlucht zal moeten ne
men tot machtigingswetten. Daarbij zou het eigen in
vloed volledig prijs geven. Verschillende oplossingen 
zijn onderzocht om aan deze moeilijkheden te ontkomen, 
o.a. het Engelse stelsel van delegatie en tervisieleg-
ging van de Koninklijke Besluiten, de z.g. "Orders". 
Dit stelsel is echter verworpen, omdat daarbij in de 
praktijk ook niet veel van de invloed van het parlement 
terecht komt. Het ingediende voorstel geeft aan een 
minderheid - waarvoor de grens zeker niet hoog mag wor
den gesteld - de mogelijkheid, gewone behandeling van 
wetsontwerpen te vragen en dus de mogelijkheid, haar 
invloed volledig te doen gelden. 

De Heer Tilanus wijst op de moeilijkheid 
met de termijn, wanneer de Kamers op reces zijn. Is 
het laatste lid van art. 125 b bedoeld als échapatoir 
hiervoor? 

Verder komt z.i, in het voorstel het eigen 
karakter van de Eerste Kamer niet goed tot- z-jn- recht. 

Spreker acht de bestaande delegatiemogeli jk-
heid voldoende. Hierbij kunnen immers de Kamers ook 
wel van hun oezwaren doen blijken, bv. door middel van 
het vragenrecht. Vrees voor een onoverkomelijke op
stopping in het werk van de Kamers voelt hij niet. Er 
bestaat immers kans, dat andere organen, als bv. de 
SER een deel van het parlementaire werk zullen over
nemen, v/aardoor de taak van de Kamers zal worden ver
licht. 

•̂ re Schouten is van oordeel, dat het voor
stel niet de verlichting zal bieden, die er van ver
wacht wordt. Voor belangrijke onderwerpen zal men niet 
van de normale procedure afwijken,; minder belangrijke 
kunnen ook bij de bestaande regeling vlot worden af
gedaan. Spreker vreest, dat van de nu voorgestelde 
methode enerzijds niet veel gebruik zal worden gemaakt, 
omdat men de veilige gewone procedure zal preferen, 
anderzijds de neiging tot delegatie aan de^a.m.v.b, 
zal doen verminderen. I-mers als de mogelijkheid daar
toe bestaat, zal men er de voorkeur aan geven de 
nadere regelingen onder ogen te krijgen, voordat ze 
worden uitgevaardigd. Op grond van deze overwegingen 
ziet ook spreker eerder een verzwaring dan een verlich
ting in het voorstel. 

?rot"* -: - • - stelt vast, dat de minderheid, 
die bevoegd moet zijn de normale behandeling te vragen, 
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niet groter mag worden gesteld dan de kleinste verte
genwoordiging van de hoofdstromingen in de Kamer. 

V/at het denkbeeld van Jhr. Van dëx Go es van 
Naters betreft,vraagt spreker of de behandeling in 
commissies in de beide Kamers gelijktijdig moet plaats 
hebben. Volgens het voorstel zijn ze aan dezelfde ter
mijn gebonden. Hoe gaat het, wanneer in de Eerste Ka
mer vragen rijzen? Zijn deze en de antwoorden daarop 
geheim? In ieder geval tast de voorgestelde procedure 
het beginsel van de openbaarheid aan. Het denkbeeld 
gaat in de richting van de door Mr. Van der Goes van 
Naters voorgestelde wijziging van het Reglement van 
Orde. Het uiteindelijke gevolg zal zijn, dat de Kamer 
wordt opgedeeld in specialistenclubs, die zich uit
sluitend bemoeien met dat gebied van de wetgeving, 
waarop ze deskundig zijn. Spreker heeft da^rte^, 
grote bezwaren. 

De gdachte van Prof. Van den 3ergh is van 
andere aard. Zij gaat uit van een verkeersopstopping 
•waarbij de situatie alleen gered kan worden, als de 
Kamerleden er van af zien over de wetsvoorstellen te 
discussiëren. Spreker verwacht, dat in een toestand 
van grote nood de volksvertegenwoordigers ook wel 
zullen zwijgen, als de v/eg daartoe niet speciaal in 
de Grondwet is aangegeven. Dan, maar ook alleen dan, 
zal men ook wel van het recht van amendement willen 
afzien. Bij zodanige opstopping kan het parlement zijn 
taak nu eenmaal niet normaal meer verrichten. 

De Voorzitter is van mening, dat de wetge
vende taak van de Kamers ongemeen zwaar is geworden. 
Er wordt nu al veel ter regeling aan de algemene maat
regel van bestuur overlaten. Spreker heeft de indruk 
dat de wetgevende macht bereid zou zijn meer uit handen 
te geven, wanneer ze enige zeggenschap zou hebben over 
de grond van haar machtiging tot stand te brengen al
gemene maatregelen van bestuur. Daarvan verwacht hij 
wel verlichtingo In deze richting had hij aanvanke
lijk gaarne de oplossing willen zoeken^ maar bij de 
uitwerking is men op onoverkomelijke moeilijkheden 
gestuit. 

Spreker heeft de indruk, dat in andere lan
den niet zoveel tijd wordt besteed aan de openbare be
handeling van v/ets ontwerp en en vraagt zich af, welke 
daarvan de oorzaken zijn. 

In antwoord op de bezwaren, aangevoerd tegen 
het denkbeeld van de commissoriale behandeling van 
een wetsvoorstel, waarvoor toepassing van de vereenvou
digde procedure wordt gevraagd, wijst Jjar. Van der 
Goes van Naters op de praktijk in Engeland, waar 
door een commissie wordt nagegaan of een "order" vol
doet aan de gestelde formele eisen. Zo denkt spreker 
zich ook hier het werk van de commissie. De regeling 
in de Grondwet kan zich beperken tot de bepaling, dat 
een zeker aantal leden bezwaar kan maken tegen het 
volgen van de korte procedure. Ook de kwestie van het 
al of niet aanbrengen van wijzigingen zou spreker aan 
de praktijk willen overlaten. 

Prof. Donner constateert, dat het Engelse 
voorbeeld wel leerzaam is met betrekking tot het denk
beeld van Mr. ̂ an Schaik. In dit denkbeeld ligt beslo
ten, dat de Kamers invloed moeten kunnen blijven uit
oefenen, ook op het beleid, de "policy", In Engeland 
beperkt de commissie zich tot controle op de formele 
eisen, gaat zij alleen na of het voorstel niet "ultra 
vires" is. Er is gebleken, dat de praktijk vastloopt, 
wanneer ook de "policy" in de controle wordt betrok
ken. Controle op het beleid zal immers meebrengen, dat 
het parlement zich op dezelfde uitvoerige wijze met 
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de wetsontwerpen "bezig üioet houden 3 Is bij de normale 
procedure. Schakelt men invloed op de 'beleidskant 
echter uit, dan is er in Nederland zeker geen 'behoefte 
aan deze procedure, omdat hier te lande voor het uit
oefenen van de formele controle de Raad van State het 
aangewezen orgaan is. 

Prof. Van den Bergh deelt mede, dat de ge
dachte van Mr. Van Schaik aanvankelijk door de Sub
commissie is gevolgd. Men moest toen echter vaststel
len, dat een oplossing in deze geest óf de controle 
der Staten-Generaal tot een formaliteit zou maken, 
êf dat er een verzwaring van het parlementaire werk 
uit zou voortvloeien. Daarna is het thans voorliggende 
voorstel ontworpen, dat soulaas kan geven voor moei
lijke tijden. 

Het is dus te 'beschouwen als een soort nood-
recht, aldus Dr. Schouten. 

Prof. Van den Bergh legt er nog eens de na
druk op, dat het is te prof eren, "boven machtigings
wetten, het enige alternatief in noodgevallen. Bij 
deze laatste geven de Kamers immers al haar invloed 
uit handen en dit wil spreker zo enigszins mogelijk 
voorkomen. 

•̂ e Voorzitter constateert, dat ae discussies 
niet tot een oplossing hebben geleid. Het komt spreker 
voor, dat een stemming over het voorstel niet nodig is 
omdat wel is gebleken, dat de grote meerderheid van 
de Commissie zich er niet mede kan verenigen. 

De vergadering wordt hierna gesloten. De 
volgende bijeenkomst zal v/orden gehouden op Woens
dag 24 October a.s., zoals gewoonlijk des avonds te 
19.30 uur in de De Lairessezaal. 
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