
STAATSCOMMISSIE 
HERZIENING- GRONDWET 

PLENAIRE COMMISSIE 

Verslag van de 29e vergadering, 
gehouden op Woensdag 7 November 1951, des avonds te 19.30 uur 

in de De Lairessezaal. 

A a n w e z. i gs Mr J.H.van Maarseveen, die tevens het 
voorzitterschap waarneemt en de leden % 
Prof.Mr R.Kranenburg, Prof.Dr L.J.M.Beel, 
Prof.Mr Dr G.van den Bergh, Prof.Dr A.M. 
Donner, Prof.Mr Dr J.P.A.Francois,Jhr Mr 
M.van der G-oes van Naters, Prof .Mr J.P. 
Hooykaas, Mr J.A.Jonkman,Prof.Dr J.H.A. 
Logemann, Prof.Mr A.N.Molenaar, Mej.Mr 
H.J.D.Revers,Prof.Mr C.P.M.Romme? Dr J. 
Schouten, H.ïï.Tilanus en Mr P. J.V/itteman. 
Mr W.C.L.van der Grinten en Mr J.M.Kan, 
tevens secretaris en 
Mej. Mr H.S.Bok, Jhr Mr A.J.M.van Nispen 
tot Pannerden, Mr W.Duk,adjunct-secretaris 
sen en Mej. Mr J.L.de Keer. 

Afwezig zijns Mr J.R.H.van Schaik, Prof. 
Dr W.J.A.Kernkamp, Mr P.J.Oud,Mr Dr R.H. 
Pos, Dr A.A.L.Rutgers ejjfflEr M.J.P.D.baron 
van Harinxma thoe Slooten. 

1. De notulen van de vergadering dd. 24 October 1951 
worden goedgekeurd. Door Prof.Logemann is schriftelijk ver--
zocht op blz.1 de volgende wijziging aan te brengens 

In de voorlaatste alinea, negende regel van on
deren, wordt na "is" een komma geplaatst en daarna inge
voegd? "wanneer nl. de afwijkingen worden toegestaan voor 
een bepaald doel of in "bepaalde omstandigheden. " 

2. Voortzetting van de bespreking van het voorstel van Mej. 
levers tof opneming in de Grondwet van een bepalingt' 'waar
in de geil.Jkgere'chtig"dHëTB" van 'vrouwen en mannen .wordt nesrn 
gele£dr 

-̂ e Voorzitter zou eerst willen spreken over 
de principiële vraag of al dan niet tot opneming van een 
artikel van deze aard zal worden overgegaan en daarna de 
redactie aan de orde willen stellen. 

Prof.Van den Bergh is van oordeel, dat beide pun
ten in elkaar overgaan, oproker stelt zich nl. voor het 
probleem op te lossen door in artikel 5 na "iedere Neder
lander" in te voegen "man of vrouw". Spreker deelt niet 
het optimisme, dat door enkelen in de vorige vergadering 
over de positie van de vrouw in Nederland werd geuit. Zeer 
aarzelend zijn vrouwen toegelaten tot de rechterlijke macht 
en het notariaat, 77ij kennen geen vrouwelijke ministers. 
In de nota welke het secretariaat over dit onderwerp heef.t 
opgesteld ontbreo :t de vermelding, dat het aan gerechte 
rijf el onderhevig is of vrouwen lid kunnen zijn van de 

Raad van State en dat de beroepswet voor de Centrale Raad 
van Beroep en voor ̂ e Raden van Beroep alleen mannelijke 
ingezetenen in aanmerking doet komen. Dit wijst uit, dat 
in de praktijk artikel 5, lid 1, der Grondwet goon grond-
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wettelijk recht geeft aan de vrouwen, al wordt deze be
paling tegenwoordig wel in die zin geinterpreteeerd. His
torisch heeft ze zeker deze betekenis niet. Toen Dr Alet-
ta Jacobs onder de Grondwet van 1848 er aanspraak op maak
te, op de kiezerslijst te worden geplaatst, werd haar 
dit geweigerd, op grond van de motivering, dat het kies
recht afhankelijk werd gesteld van heir volle genot van 
burgerlijke en burgerschapsrechten en dat deze rechten 
niet in volle omvang aan vrouwen waren toegekend. Wat de 
benoeming in openbare . functies betreft hield niettemin 
artikel 6 van de Grondwet dezelfde bepaling in als het 
tegenwoordige artikel 5.Bovendien zou de beroepswet niet 
ongrondwettig zijn, wanneer artikel 5 deze ruime strek
king zou hebben ? 

Naar sprekers oordeel is zijn voorstel niet 
onaanvaardbaar voor hen, die het bekleden van openbare 
functies voor gehuwde vrouwen willen uitsluiten» Artikel 
5 immers laat het stellen van nadere voorwaarden bij de 
wet toe, denk aan de regelig van incompatibilitoiten, 
het stellen van exameneisen. Zo zou men zich dus ook 
speciale voorwaarden voor gehuwde vrouwen kunnen denken. 

Prof.Beel vraagt, of deze wijziging geen con
sequenties zal meebrengen voor andere bepalingen, waar
in "Nederlander" wordt gebruikt. 

Voor het kiesrecht is dat niet het geval, 
aldus Prof.Van den Bergh, omdat daarvoor historisch vast
staat, dat ook aan vrouwen dit recht is toegekend. 

Prof.Van der Grinten is het eens met de histo
rische interpretatie van Prof.Van den Bergh, maar acht 
de opvatting, dat zowel mannen als vrouwen recht aan 
artikel 5 kunnen ontlenen tegenwoordig de meest gangbare. 
Spreker stelt voor, in de toelichting op te nemen, dat 
de Commissie een wijziging van het artikel in de door 
Prof.Van den Bergh aangegeven zin heeft overwogen, doch 
daartoe niet is overgegaan, omdat zij van oordeel is,dat 
deze betekenis thans algemeen aan het bestaande artikel 
wordt gegeven. 

Prof.Hooykaas keert zich echter tegen die inter
pretatie. Zij zou er immers toe leiden, dat vrouwen ook 
aanspraak zouden kunnen maken op benoeming bv. tot offi
cier in een leger van mannen. Anderzijds zijn ook bepaal
de functies voor mannen ongeschikt (Rijksvroedvrouw). 

Prof.Fran^ois heeft wel enig bezwaar tegen de 
door Mej.Revers voorgestelde bepaling. Weliswaar komen 
dergelijke bepalingen ook in internationale verdragen 
voor, maar daarin wordt veela.1 met de andere hand een 
groot deel teruggenomen van wat met de ene is gegeven. 
Spreker noemt het verdrag inzake"Squal pay for equal work5,' 
Zo kan bv, op grond van morality, public order and general 
ifare, van het principe worden afgeweken, In de Zwit

serse Grondwet komt een artikel voor, waarin wordt b^-
id, dat alle Zwitsers gelijk zijn voor de wet. Des

niettegenstaande hebben vrouwen in Zwitserland geen 
kiesrecht. Artikelen van zo algemene aard, blijken dus 
niet ?.ltijd de gewenste waarborg te geven.. Spreker voelt 
wel voor het voorstel van Prof.Van den Bergh, maar deelt 
anderzijds de vrees, door Prof.Beel daartegen geuit. 
Gezien de in Nederland bestaande praktijk weegt voor hem 
het voordeel van de wijziging niet op tegen deze nadelen. 

De heer Tilanus voelt evenmin behoefte aan de 
wijziging. Hij zou echter wel een passage in de toelich
ting op prijs stellen, zoals door Prof.Van der Grinten 
reeds is voorgesteld. 

Prof,Van den Bergh verklaart hiertegen ook 
niet geheel afwijzend te staan. Daardoor zal immers reeds. 
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duidelijk worden, dat een regeling, als die van de be~ 
roepswet ongrondwettig is. 

Pro f. Molenaar merkt op, dat de "betekenis, die. 
men aan het artikel wil geven, toch niet over de gehele 
linie der openbare functies kan worden aanvaard. Prof. 
Hooykaas heeft dit reeds aangetoond. 

Mej.Revers dankt de Commissie voor het uitstel 
van behandeling van deze materie in verband met het 
feit, dat zij de vorige vergadering niet kon bijwonen.. 
Zij brengt verder lof aan het secretariaat voor de nota 
over dit onderwerp. Daaruit blijkt wel, aldus spreek
ster, dat de punten waar nog van achterstelling van vrou
wen kan worden gesproken alle liggen op een gebied, 
waar iets in beweging iss denk aan het wetsontwerp van 
Minister Wyers over de handelingsonbekwaamheid van de 
gehuwde vrouw; aan het rapport van het Katholiek Staat
kundig Centrum over de gehuwde ambtenares. Het verschil 
in lonen, waarop in de nota is gewezen, vloeit voort 
uit een verschil in werkclassificatie. Dit alles onder
streept, dat haar voorstel nog v?el nodig is om als sti
mulans te dienen voor een ontwikkeling in een richting, 
die op velerlei gebied reeds wordt aanvaard. De opvat
ting, dat .artikel 5 reeds het beginsel van non-discrimi-
natie zou inhouden, kan zij niet delen. In de nota van 
het secretariaat wordt een artikel voorgesteld, waarin 
de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen wordt uit
gesproken. Al nadert deze uitspraak door de toevoeging 
"voor de wet" wel enigszins de gelijkgerechtigdheid, 
toch heeft zij aan zodanige bepaling geen behoefte. De 
gelijkwaardigheid als zodanig wordt door niemand betwij
feld. Zij vraagt zich af, of misschien haar eigen redac
tie in negatieve vorm aanvaard zou kunnen worden: 

"aan de vrouw worden geen rechten onthouden, die 
aan de man worden toegekend." 

Dit is toch iets anders dan non-discriminatie, 
aldus Prof.Prancois. 

De Voorzitter merkt op, dat non-discriminatie 
betekent "geen onbehoorlijk onderscheid maken". De be
antwoording van de vraag, wat behoorlijk en wat onbe
hoorlijk is maakt juist de materie zo moeilijk. Het 
voorstel van Prof.Van den Bergh dekt niet het gebied, 
waarop de bepaling van Mej.Revers betrekking heeft. 

Pro f.Hooykaas stelt voor, de laatstelijk door 
Mej.Revers voorgestelde redactie aan te vullen met de 
v/oordens "als zodanig". 

Prof. Van den Bergh komt terug op de steun, v/el
ke hij heeft gegeven aan het voorstel dat de Commissie 
zich zou beperken tot het opnemen van een passage te 
dezer zake in de toelichting. De Regering kan zodanige 
opmerking gemakkelijker naast zich neerleggen, dan wan
neer de Commissie komt met een duidelijk geformuleerd 
voorstel. 

Ook Mr Witteman acht het niet voldoende de op
vatting van de Commissie enkel in de toelichting weer 
te geven. Hij steunt het voorstel met betrekking tot 
artikel 5 van Prof.Van den Bergh, 

Prof.Beel legt er nogmaals de nadruk op, dat 
de consequenties daarvan niet zijn te overzien. Hij 
herinnert aan de geschiedenis van het kiesrecht artikel. 
In 1848 werd het kiesrecht toegekend aan ingezetenen, 
die in het volle genot waren van de burgerlijke en bur
gerschapsrechten. In 1887 is duidelijk bepaald, dat 
slechts mannelijke ingezetenen het kiesrecht bezitten. 
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Toen in 1922 ook het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd, 
werd, om dit aan te geven, het woord "mannelijk" voor 
"ingezetenen" weer geschrapt. Neemt men nu in artikel 
5 de woorden "man of vrouw" op, dan zal hieruit onge
twijfeld "begripsverwarring _ ontstaan. 

Mej.'R'w^q pleit'voor opneming van een begin
sel, dat echter niec onbegrensd kan worden toegepast. 
Deze grenzen geeft zij echter niet aan. Het grondwet
telijk vastleggen d?.arvan zou spreker ook niet wense
lijk achten. Het komt hem daarom voor, dat ook het be
ginsel niet in de Grondwet moet worden opgenomen. 

Prof.Kranenburg merkt op, dat een bepaling 
als door Mej.Revers voorgesteld en door Prof.Hooykaas 
aangevuld weinig betekenis zal hebben. 

Bij uitsluiting van de vrouw van bepaalde 
functies zal haar geslacht, zo al niet de causa proxima, 
toch dikwijls de causa remota zijn, aldus de Voorzitter. 
De formulering van Prof,Van den Bergh zal de handelings
onbekwaamheid van de gehuwde vrouw en bv. ook het stel
len van exameneisen naar de letter in strijd met de 
Grondwet brengen. Zodanige ruime formulering is niet 
te handhaven. 

Prof .Molenaar voelt er wel voor enige steun 
te geven in de richting van gelijkgerechtigdheid, maar 
verder zou hij ook niet willen gaan. Hij stelt voor 
aan artikel 5,liö 1 toe te voegens 

"Vrouwen mogen hiervan uit hoofde van haar kunne 
niet worden uitgesloten." 

Mr Jonkman wijst er op, dat in de overgelegde 
nota's is verwezen naar het positief geldende recht 
van het Uniestatuut.Spreker dringt er op aan, bij de 
bepaling van het standpunt terzake daaraan op het ogen
blik niet te grote waarde toe te kennen. 

De Voorzitter brengt hierop in stemming de 
vraag, of het gewenst geacht wordt te zoeken naar een 
bepaling ter zake, die in de Grondwet kan worden opge
nomen. Met tien tegen zeven stemmen wordt deze vraag 
bevestigend beantwoord. Vóór stemmen Mej.Revers en 
de heren Van den Bergh, Donner, Hooykaas,Jonkman,Kan, 
Kranenburg, Logemann, Molenaar en ^itteman. Tegen 
stemmen de heren Van Maarseveen, Boel, Prancois, Van 
der Grinten, Romme, Schouten en Tilanus. 
/_ Nu zal moeten worden uitgemaakt of zal worden 
opgenomen een bepaling van algemene strekking, als dief 
welke door Mej.Revers en Praf.Hooykaas wordt voorge
steld, dan wel of deze zal worden toegespitst op het 
bekleden van openbare functies, overeenkomstig de ge-
dachtengang van Prof.Van den Bergh en Prof.Molenaar. 

Dr Schouten heeft bezwaar tegen het voorstel 
van Prof.V?ji 'ff en Bergh en Prof .Molenaar. Zonder inge
wikkelde redenering zou men, bij aanvaarding van de 
voorgestelde wijziging, niet het recht van de vrouw 
kunnen ontkennen op benoeming bv. tot hoofdcommissaris 
van politie .Z.i.is het in strijd met de eerbied voor 
de vrouw een artikel op te nemen, dat met gebruikmaking 
van ingewikkelde re den'.ringen in sommige gevallen moet 
worden omzeild. Het bestaande artikel 5 zal bovendien 
nimmer gebruikt worden om vrouwen te vraken. 

Prof .Molenaar geeft toe, d".t men voorzichtig 
moet zijn met bepalingen die niet in alle opzichten 
duidelijk zijn. Het komt er hier echter slechts op 
neer, dat hot principe in de Grondwet wordt opgenomen* 
Dit wil niet zeggen, dat men daaraan ten alle tijde een 
benoemingsrecht kan ontlenen. 
^flej. Revers deelt mede, dat sij zich verenigen kan-5-
met een door Prof. Hooykaas voorgestelde nieuwe redactie, 
die luidt: "Aan de vrouw worden op grond van haar sexe 
geen. rechten onthouden". 
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/voorgestemd met de bedoeling, da mogelijkheid niet af te sluiten, dat 
naar een aanvaardbare oepaling ter̂  zake zou' worden gezocht. Dit be
tekent niet, dat hij zich in ieder geval vóór opneming van enige be
paling heeft verklaard. 

Prof,Romme vraagt zich af, waarom het nodig 
zou zijn de bepalingen van de beroepswet te wijzigenf 
wanneer het geamendeerde artikel 5 wel zou toestaan 
vrouwen uit te sluiten van de benoeming tot hoofdoorn-
nis sar is van politie. P r o f. L og e mann antwoordt, dat het 
criterium bij zodanige benoeming niet is of een vrouw, 
dan wel een man zal worden benoemd, maar of Mej.A meer 
of minder capaciteiten voor deze functie heeft dan 
Mijnheer B# 

Prof .Van den Bergh wijst er opf dat ook de 
wet op de Raad van State met het nieuwe artikel 5 in 
overeenstemming zal moeten worden gebracht. . 

Bij de nu volgende stemming verklaren Mej.Re
vers en de Heren Van den Bergh, Hooykaas, Jonkman, Kra
nenburg en Logemann zich voor een bepaling van algeme
ne strekking. Elf leden t.w, de heren Van Maarseveen, 
Beel, Donner, Francois, Van der G-rinten, Kan,Molenaar, 
Romme,Schouten,Tilanus en Witteman prefereren een ,ar-
tikel, waarin wordt uitgedrukt het recht van de vrouwen 
om in aanmerking te komen voor benoeming in openbare 
functies. Prof.Donner tekent hierbij aan, dat hij heeft/ 

Het voorstel Van den Bergh/Molenaar, in stem
ming gebracht, wordt verworpen met negen tegen acht 
stemmen. Vóór stemmen Mej.Revers en de Heren Van ö.en 
Bergh, Jonk: aan, Kan ,Kranenburg, Logemann, Molenaar 
en Witteman, Tegen stemmen de Heren Van Maarseveen,Beelj 
Donner, Fran9Qis, Van der Grinten, Hooykaas,Romme, 
Schouten en Tilanus. 

^e Voorzitter stelt vast, dat de Commissie zich-
heeft uitgesproken voor "een" bepaling, tot uitdrukking 
brengende het recht van vrouwen om in aanmerking te ko
men voor benoeming in openbare functies en verzoekt de 
Redactiecommissie in het licht van de gevoerde discus
sies en de gehouden stemmingen een redactie hiervoor 
te ontwerpen. 

De vergadering verklaart zich hiermede accoord 
"sans prójudice". 

Prof.Beel zou ook gaarne een ontwerp zien 
voor een passage in de toelichting, als door Prof.Van der 
Grinten is voorgesteld. Mr Jonkman merkt echter op,dat 
dit niet de gezochte oplossing kan bieden, aangezien 
men door middel van een toelichting niet tot wijziging-
van de Grondwet kan komen. 

Sociale grondrechten 

De bespreking hierover wordt gevoerd aan de 
hand van het overzicht, dat door het secretariaat is 
opgesteld van de resultaten der discussie, ter za,ke in 
de 25e plenaire vergadering gevoerd en van de op het 
voorstel van de subcommissie ingediende amendementen. -

Het voorstel van de Ministc-r van Sociale Zaken tot wij
ziging van de titel van het Twaalfde Hoofdstuk wordt 
door geen der leden gesteund. 

Artikel A lid j 

Op voorstel van de heer Zilanus verklaart de 
Commissie zich aceoore met het amendement van Prof. 
Romne "Regering" door "Overheid" te vervangen. 

Prof.Van den Bergh heeft bezwaar, op taalkun
dig en logische"" rend, tegen het tweede amendement door 
Prof.^omme voorgesteld t.w."de voordurende zorg van 
de Overheid, is gericht op het ontstaan ". 
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Prof,Koning deelt mede, eerst het woord "bevor
deren" te hebben willen gebruiken. Hij voorzag echter 
de objectief dat dit begrip te eng zou zijn. In "ont
staan" heeft hij "scheppen" en "bevorderen" willen sa
menvatten» Het voorstel van de Voorzitter, te lezen 
"tot stand komen", wordt afgewezen, omdat dit de indruk 
geeft, dat van niets moet worden uitgegaan. Prof.Van 
der grinten stelt voor te kiezen "bestaan"; Proftüonner 
'Verwezenlijken". 

•̂ e Voorzitter draagt de keuze van een woord, 
dat zowel de creatieve als. de bevorderende taak van de 
Overheid weergeeft in de speciale zorg van de Redactie
commissie op. 

Lid 2 
• uuii » É il 

Prof.Mole na ar deelt mede, dat destijds door 
hem in de Subcommissie' Ts voorgesteld één of meer arti
kelen over de sociale grondrechten op te nemen. Hij had 
daarbij een redactie geformuleerd, waarin versterking 
van de persoonlijkheid op de voorgrond werd geste ld. 
Door Mr Van der Goes van Naters is toen aangedrongen op 
opneming van een bepaling betreffende de medezeggenschap. 
Het thans door spreker ingediende voorstel, waarin wordt 
gesproken van ieders verantwoordelijkheid voor zijn 
aandeel in het arbeidsproces moet worden gezien als een 
poging, althans tot enige bepaling te komen, wanneer voor 
het begrip medezeggenschap geen meerderheid zou kunnen 
worden gevonden. 

Prof.Donnerf s bezwaar tegen het voorstel van 
de Subcommissie betreft speciaal de woorden "een gepas
te mate". Uit deze weerstand is een amendement geboren, 
dat een recht van "inspraak"toekent. Dit behoeft niet 
aan "gepaste" grenzen te worden gebonden. 

Hierna houdt Prof»Van den Bergh een uiteen
zetting, waarin hij ongeveer"betoogt als volgts dat 
over de inspraak van Prof.Donner niet tot een afspraak 
kan worden gekomen, omdat het niet hoort tot de gebrui
kelijke spraak. Er zou eerst na samenspraak en ruggespraak 
een uitspraak kunnen worden verkregen over de betekenis 
en dan nog zou moeten worden gevreesd voor tegenspraak. 
Daardoor zou de Commissie in opspraak geraken. Het woord 
"inspraak" is te archai'stisch. 

In zijn dissertatie heeft spreker betoogd, 
dat het woord medezeggenschap twee betekenissen heeft: 
medebeslissen en medediscussiëren. Bij het totstand
komen van arbeidscontracten hebben de arbeiders van 
oudsher medebeslissingsrecht. Thans is dit uitgebreid 
tot de secondaire voorwaarden, de omstandigheden waar
onder de arbeid wordt verricht. Voor de bedrijfsleiding 
moet de medezeggenschap tot het geven van advies worden 
beperkt. Dit is ook opgenomen in de wet op de onderne
mersraden. Het verschil in inhoud, die aan het begrip 
wordt gegeven, is gebaseerd op de woorden "gepaste mate". 
Medebeslissingsrecht in de bedrijfsleiding zou als on
gepast moeten worden aangemerkt. Spreker dringt aan op 
opneming van het begrip in de Grondwet, omdat het psycho
logisch van grote betekenis is voor hen, die onder lei
ding in een onderneming of bedrijf arbeid verrichten, 
die de meerderheid van de bevolking uitmaken. 

De redactie geeft door haar vaagheid geen 
enkel recht, aldus Prof.Romme.Anderzijds moet worden 
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gevreesd, dat zij een verstarrende invloed zal hebben, 
wanneer op basis van de tegenwoordige omstandigheden 
inhoud aan het begrip wordt gegeven. Daardoor zal ze esr 
afbreuk dan bevordering van de medezeggenschap betekenen. 

Prof# Kranenburg acht de inhoud van de bepa
ling van Prof.Molenaar enerzijds vanzelfsprekend en an
derzijds te bekmopt. Het staat vast, dat ieder geheel 
verantwoordelijk is voor zijn aandeel in het arbeidspro
ces en niet slechts"zoveel mogelijk", zoals in deze re
dactie wordt gezegd. De bedoeling is de arbeiders enige 
zelfstandigheid, medezeggenschap te geven. Tegen het 
woord "inspraak" heeft spreker hetzelfde bezwaar als Prof. 
Van den Bergh. 

Persoonlijk staat hij afkerig tegen opneming 
van de gehele bepaling, bepaaldeli k wegens haar vaag
heid. 

Prof.Hooykaas daarentegen beschouwt de sociale 
grondrechten van zo groot belang, dat opneming in de 
Grondwet z.i. wenselijk is. Het eerste lid van dit ar
tikel betreft het verschaffen van werk, dat onder zede
lijk en sociaal bevredigende voorwaarden moet kunnen 
worden verricht. Het tweede lid geeft aan, dat de ar
beiders niet als object, maar als subject moeten worden 
gezien. Verstarring vreest spreker niet van zodanige 
bepaling. Het is immers alleen het aangeven van een be
paalde richting, waarin het jcroces zich zal moeten ont
wikkelen. Dit ligt duidelijk in de woorden "aanhoudende 
zorg". Ook in het onderwijsartikel is een overeenkomsti
ge redactie gebezigd. 

Prof.Donner is het niet eens met Prof.Van den 
Bergh,dat zeggenschap in twee betekenissen kan worden 
gebruikt. Het woord "zeggen" heeft deze twee betekenis
sen wel, maar bij zeggenschap denkt men alleen aan het 
nemen van beslissingen. 

Het bezwaar, dat Prof.Molenaar tegen het woord 
voelt is, dat het in de politiek de betekenis heeft ge
kregen van medebeslissingsrecht ir̂ 4e bedrijfsleiding. 
Hij acht het niet juist, dit in de Grondwet op te nemen. 

Prof.Romrie merkt op, dat de vaagheid van het 
eerste lid, waarop door Prof.Kranenburg is gewezen, 
inhaerent is aan de inhoud van de bepaling. Het tweede 
lid evenwel betreft de toekenning van een bepaald recht, 
waarvan echter niemand weet welke omvang dit recht heeft. 
Ieder kan er zijn eigen subjectieve opvatting onder 
schuiven. 

^ r Schouten pleit voor hot woord "inspraak" 
Daarbij kan alleen verschil van opvatting bestaan over 
de mate, waarin het wordt toegekend en niet over de 
inhoud van het begrip zelf.Het amendement Molenaar heeft 
door zijn vanzelfsprekendheid als richtsnoer zelfs geen 
waarde. Wanneer de commissie de redactie-Donnor niet 
aanvaardt, c.an stelt spreker zich achter het voorstel 
van Prof.Homme tot schrapping van dit lid. 

Op de vraag van Kr Jonkman, de betekenis van 
"inspraak" aan te geven, antwoordt cl o he^r Donner, dat 
het verplicht tot mededeling van het voornemen van be
slissingen aan hen die in de onderneming werkzaam zijn, 
on deze in de gelegenheid te stellen zich daarover te 
uiten en bovendien tot het in overweging nemen van het
geen naar aanleiding daarvan naar voren is gebracht. 

Prof .LoL~r:.a.nn vraagt of "inspraak" het me de-
beslis s ing s re chT"uTTTsTuit. Inderdaad, aldus Prof .Donner, 
daarom is juist toevoeging van de woorden "gepaste mat'e" 
niet nodig. 
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De heer Tilanus stelt vast, dat in deze alinea 
wel bewust "Regering11 en nic-t "Overheid" is gebruikt. 

Prof'.Franeois zou in plaats van "gepaste mate" 
"redelijke mate" willen lezen. 

Prof.Rorame vraagt naar de ratio van de beper
king tot"hen, die in onderneming of bedrijf werkzaam 
zijn". 

Prof.Beel deelde mede, dat de Subcommissie de
ze term heeft ge¥o"zen, omdat zij het gebruik van "werk
nemers", of "arbeiders" niet wenselijk achtte.. De Voor
zitter merkt op, dat het recht uiteraard buiten de 
Grondwet om aan anderen kan v/orden verleend. 

In stemming gebracht, behaalt de redactie van 
de Subcommissie twaalf stemmen t.w. die van Mej.Revers 
en de Keren Van Maarseveen, Beel, Van den Bergh, Fran90is, 
Van der Goes van Naters ), Hooykaas, Jonkman, Kranen
burg, Logemann, Tilanus en Witteman. Tegen stemmen de 
Heren Donner, Kan,Molenaar, Romme en Schouten. 

Lid 3 

Deze bepaling wordt aanvaard onder ̂ opmerking, 
vp advies van Mr Van der G-oes van Naters, dat de passie
ve vorm ware om te zetten in de actieve. 

Artikel B lid 1 
! • M l . » | I » • • ^ II • I » • • I 

•̂ e . oorzitter trekt zijn amendement in; het 
voorstel van Sociale Zaken vindt geen steun. De redac
tie van de Subcommissie wordt aanvaard.. 

Dr Schouten ZQU het wenselijk vinden, wanneer 
de Redactiecommissie zou trachten tot uitdrukking te 
brengen, dat artikel B betrekking heeft op andere so
ciale noden dan in A zijn bedoeld. Mr Kan antwoordt 
daarop, dat dit wel duidelijk in de toelichting uiteen
gezet kan worden. 

Lid 2 

Prof.Romme stelt voor deze bepaling zo te wij
zigen, dat het deróo lid kan vervallen. Prof.Donner hcef-fe 
hiertegen het bezwaar, dat het artikel hierdoor vager 
wordt. Het voorstel van de Subcommissie houdt niet al
leen algemene richtlijnen in voor de Overheid, maar 
geeft tevens althans enige waarborgen aan de bijzondere 
instellingen. Spreker acht het ook van belang, dat de 
openbaro en de bijzondere instellingen naast elkaar wor
den genoemd, om duidelijk aan te geven, dat gedacht is 
aan instellingen met gelijke werkzaamheid. Op bepaald 
gabied zal men immers altijd openbare instellingen heb
ben, welker taak niet door bijzondere kdn worden waarge-
nomen, bv. de inspectie voor de Volksgezondheid. Juist 
de terminologie van de Subcommissie, dat "naast openbare 
bijzondere instellingen werkzaam zijn" geeft dit duide
lijk aan; duidelijker ook dan de redactie van Prof.Beel, 

Prof.Beel voelt dit bezwaar aan en trekt zijn 
amendement in. 

Prof.Romme merkt op, dat in het derde lid van 
het voorstel van de Subcommissie ook de woorden "zo nodig" 
voorkonen, zodat daarin geen meerdere waarborg kan wor
den gezien. Het woord "bevordert" heeft bovendien posi
tieve betekenis. 

1) Mr.Van der Goes van Naters is inmiddels gearriveerd 
Prof.Mr Van der Grinten is vertrokken. 
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De heer ̂ ilanus, denkend aan revolutionnaire 
instellingen, is jui'sTTTSevrsesd voor dit positieve ele
ment. Hij zou willen spreken van Irzij kan bevorderen", 

Hierna worden het tweede en derde lid van de 
Subcommissie enerzijds en het voorstel van Prof.Romme 
anderzijds in stemming gebracht«Laatstgenoemd voorstel 
verkrijgt veertien stemmen t.w. die van de Heren Van 
Maarseveen, Boel, Van den Bergh, Van der Goes van Naters, 
Hooykaas, Jonkman, Kan, Kranenburg, Losemann, Molenaar, 
Romme, Schouten, Tilanus..en V/ittenan. Mej.Revers en de 
Heren Donner en Fran9ois verklaren zich voor het voorstel 
van de Subcommissie. 

Idd 4. 
Op de vraag van Prof.Romme naar de betekenis 

van dit lid, wijst Prof.Donner op artikel 175? betreffen
de de- kerkgenootschappen. 

Dit versterkt het bezwaar van de heer Tilanus. 
Hieraan ware te ontkomen, aldus de Voorzitter, 

door te herhalen de woorden !'die aan redelijke eisen"" 
voldoen". 

Prof.Hooykaas merkt op, dat gelijke bescher
ming is te zien als ideële of als financiële gelijkstel
ling, financiële gelijkstelling zal, naar sprekers oor
deel, veel kosten met zich brengen en is daarom in de 
huidige omstandigheden niet aan te bevelen. 

Prof.Donner is het hiermede niet eens. Wanneer 
èen minimum vergoeding wordt vastgesteld voor werkzaam
heden, die aan redelijke eisen voldoen, behoeft de fi
nanciële gelijkstelling geen extra kosten mede te bren
gen. 

Toch wel, aldus Prof.Hooykaas, wanneer een recht 
op zodanig minimum bedrag wordt toegekend, valt elke rem 
voor het stichten van bijzondere instellingen weg. 

De Voorzitter stelt voor, het vierde lid te 
beschouwen als een non—discriminatiebepaling en daarvoor 
de juiste redactie nog te zoeken. 

Prof.Bcel merkt op, dat de consequenties daar
van in genen dele zijn te overzien. Oper&iing van een zo
danige bepaling blijkt te worden voorgestaan door Mej. 
Revers en de heren Van den Bergh, Donner ei Schouten. De 
Heren Van Maarseveen, Bee.1,- Fran90is, Van der Goes van 
Naters, Hooykaas, Jonkman, Kan, Kranenburg, Logemann, 
Molenaar, Romme,Tilanus en Witteman verklaren zich tegen 
het voorstel. 

Hierna sluit de Voorzitter de vergadering.De 
rest van de agenda zal aan de orde worden gesteld in de 
volgende bijeenkomst, die wordt bepaald op Woensdag 21 
November 1951 des avonds te 19.30 uur en zal worden ge
houden in de De Lairessezaal. 

15 November 1951 

B/2 
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