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Naar aanleiding van de bespreking in de Ministerraad van 
5 dezer betreffende verschillende aspecten van het vraagstuk 
aangaande het instellen van een internationale krijgsmacht in 
dienst van een internationale organisatie, heb ik mij, overeen
komstig de gemaakte afspraak, nader beraden over de vraag, wel
ke grondwettelijke bezwaren zouden kunnen worden aangevoerd te
gen het "meedoen" daaraan van Hederland. 

Daartoe heb ik mij ter beantwoording allereerst de volgende 
concrete vraag gesteld: "verzet de Grondwet er zich tegen, dat 
de Nederlanders, althans het merendeel der dienstplichtige Ne
derlanders, in plaats van in dienst te worden opgeroepen voor 
de nationale, Nederlandse krijgsdienst, in dienst komen bij een 
internationale Krijgsmacht, instrument van een internationale 
organisatie?" 

Vooreerst moge dan in herinnering worden gebracht, dat de Re
gering op het voetspoor van de Commissie-Van Eysinga, en de 
Grondwetsherzieningscommissie bij de voorstellen tot grondwets
wijziging op het stuk der buitenlandse betrekkingen, dat thans 
om advies bij de Raad van State is, een artikel 60e ontwierp, 
luidende» "Aan volkenrechtelijke organisaties kunnen bij of 
krachtens een overeenkomst bevoegdheden tot wetgeving, bestuur 
en rechtspraak worden opgedragen", en in de toelichting daarop 
uitdrukkelijk aantekende, dat dit slechts wordt voorgesteld t̂ n 
einde aan deze mogelijkheid, welke volgens haar mening en die 
der beide commissies reeds bestaat, het nodige relief te geven. 

De Grondwetscommissie zegt omtrent deze bepaling het volgen
de: 

"De Grondwets commissie acht het gewenst, dat in de Grondv/et 
een bepaling wordt opgenomen betreffende de opdracht van bevoegd
heden aan supra-nationale organen. Weliswaar is zulk een bepaling-
naar haar oordeel niet nodig om een dergelijke opdracht mogelijk 
te maken, daar immers" de Grondwet zich daartegen niet verzet, doch 
het geven van een grondwettelijke grondslag daaraan verdient aan
beveling teneinde het nodige relief te geven aan een rechtsvorm, 
waarvan men - gezien het toenemende streven naar internationale 
binding en integratie - mag aannemen, dat zij in de toekomst veel
vuldig toepassing zal vinden. 

Bovendien is het de Grondwetscommissie gebleken, dat het toe
vertrouwen van bevoegdheden aan supra-nationale organen niet al~ 
gemeen zonder voorbehoud als verenigbaar met de Grondwet wordt 
beschouwd. Hoewel, voor zover ons land daarbij betrokken was, 
daartegen tot dusv&rre geen ernstige bedenkingen van.constitutio
nele aard geopperd zijn, houde men in het oog, dat, behoudens 
een enkele uitzondering, tot heden nog geen verstrekkende bevoegd
heden aan zodanige organen zijn opgedragen. 
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Te verwachten is, dat, wanneer in de toekomst aan supra-na-
tionale organen verder strekkende bevoegdheden zullen worden "toe
gekend, de kwestie der' constitutionaliteit daarvan actueel zal 
worden." 

De Commissie-Van Bysinga zegt omtrent deze bepaling» 
"Hoewel de Commissie de mening, uitgesproken aan het slot van 

haar rapport van 16 September 1950, dat grotere mate van souve-
reiniteitsoverdrach't aan internationale organen mogelijk is zonder 
Grondwetswijziging handhaaft, kan zij er zich mede verenigen, de 
mogelijkheid van deze overdracht in de Grondwet tot uitdrukking 
te brengen," 

In verband hiermede wordt verder in herinnering gebracht, dat 
internationale organisaties personen, de nationaliteit van een 
der verdragstaten bezittende, als ambtenaar in dienst kunnen heb
ben en dat deze ambtenaren onafhankelijk staan van de nationale 
regeringen. Zo bepaalt het tweede lid van artikel 100 van het 
Handvest der Verenigde Naties, dat ieder lid zich verbindt het 
uitsluitend internationale karakter van de verantwoordelijkheden 
van de Secretaris- Generaal en het personeel te eerbiedigen en niet 
te trachten invloed op hen uit te oefenen bij de vervulling van 
hun verantwoordelijkheden (gememoreerd in het verslag der Commis
sie-Van ïfcrainga, blz, 37, noot 3). 

Derhalve moet nader onderzocht worden of bepaaldelijk de grond
wettelijke bepalingen met betrekking tot de krijgsdienst de Re
gering beletten mede te werken aan een verdrag, strekkende tot 
het in het leven roepen van een internationale krijgsmacht. 

In de eerste plaats komen uiteraard voor beschouwing in aan
merking de bepalingen van het tiende hoofdstuk, betreffende de 
defensie, in het bijzonder de artikelen 187, lid 1, 188, lid 1, 
191, eerste volzin, en 192, 

Voorop moge worden gesteld, dat deze bepalingen, welke uiter
aard zijn geschreven in een tijd, waarin van een internationale 
krijgsmacht nog niet gedroomd werd, in hoofdzaak de strekking 
hebben dë bevoegdheid van de Koning en, voor zover nodig, ook 
van de wetgever te beperken (zie Oud, deel II, blz. 294 en 308). 

Het eerste lid van artikel 187 luidtt 
"Alle Nederlanders daartoe in staat, zijn verplicht mede te 

werken tot handhaving der onafhankelijkheid van het Rijk en tot 
verdediging van zijn grondgebied." 

Mijns inziens verzet deze bepaling, welke - zie Oud, deel II, 
blz. 310, geen zelfstandige betekenis heeft, zich in genen dele 
tegen Krijgsdienst van Nederlanders bij een internationale 
krijgsmacht, instrument van een internationale organisatie 

Het eerste lid van artikel 188 luidt! 
"Tot bescherming der belangen van de Staat is er een zee- en 

•een landmacht, bestaande uit vrijwillig dienenden en uit dienst
plichtigen." . . 

Ook deze bepaling verzet zich mijns inziens niet tegen inter
nationale krijgsdienst. • A , 

Met instemming zou ik ten aanzien van deze bepaling dan OOK 
willen aanhalen wat Van Vollenhoven er in een van zijn geschrii-
ten, in verband met zijn idee aangaande de Internationale Politie, 
over schreef: , 'i , t^-^m 

"Ook zal men met slangenlist en Rooseveltsmoed de papieren 
barricades moeten overwinnen, die niet-overijlde departements-
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scherming der belangen van den Staat", - alsof er advocate rij toe 
nodig is om te betogen, dat in het jaar 1913 al «at strekken kan 
om de vrede in Westeuropa te behouden en de Wereldorganisatie te 
helpen stevigen een rechtstreeks, een op geld waardeerbaar, be
lang is van dit Koninkrijk." (Verspreide geschriften, II, 157). 

Rest van het tiende hoofdstuk nog het verband der eerste vol
zin van artikel 191 met artikel 192. 

Artikel 191 schrijft uitdrukkelijk voor, dat dienstplichtigen 
ter zee bestemd zijn om te dienen in en buiten Europa, hetgeen in 
artikel 192 niet wordt bepaald ten aanzien van de andere dienst
plichtigen. Moet hieruit worden geconcludeerd, dat de dienst
plichtigen, die niet tot de zeemacht behoren, niet buiten onze 
grenzen dienst mogen, doen? 

Huart, in "De Volkenbond", tiende jaargang, Maart 1935, blz. 
165-169, heeft deze vraag ontkennend beantwoord met een beroep 
op het feit, dat artikel 211 van de Grondwet van 1815 in 1848 
werd geschrapt. Dit artikel 211 luidde: 

"De militie kan nimmer zonder bijzondere toestemming der Sta-
tcn-Generaal buiten de grenzen van het Rijk worden gezonden, ten 
zij in een ogenblikkelijk dringend gevaar, of ook wanneer bij 
garnizoensverandering de koitste marsroute over vreemde bodem 
loopt. In beide deze gevallen geeft de Koning van de door hem des
wege gestelde orders zodra mogelijk kennis aan de Staten-Gene-
raal. " 

Met instemming moge ik hier Huarts desbetreffende woorden aan-
hal en t 

"De opvatting (dat ook de dienstplichtigen, die niet tot de 
zeemacht behoren buiten onze grenzen dienst mogen doen) wordt 
gehuldigd door Mr. J. Heemskerk Az. in zijn "Praktijk onzer Grond
wet" (1881) II, blz. 132v., die er naar mijn mening terecht op 
wijst, dat, onder andere door het vervallen van artikel 211 van 
1815 bij de herziening van 1848, de grondwettelijke waarborgen 
aanmerkelijk ingekort zijn. Met hem zou.ik daarom van mening zijn, 
dat, nu de Grondwet over gebruik van de dienstplichtigen te land 
buiten de Rijksgrenzen niet meer spreekt, men dit stilzwijgen 
niet mag uitleggen als een verbod. Het is moeilijk te begrijpen, 
hoe men een bepaling, die volgens de juiste opmerking van Buys 
(De Grondwet II, blz. 678) in 1848 "als een doelloze belemmering 
bijna zonder tegenspraak is geschrapt" (zie ook Handelingen 
Grondwetsherziening 1848, uitg. Belinfante I, blz. 385) nog bij
na een eeuw na haar verdwijning als een vanzelfsprekende beper
king van de bewegingsvrijheid der Regering zou willen laten voort
leven." ^ , 

Buiten het tiende hoofdstuk komt artikel 61 voor beschouwing 
in aanmerking, volgens welke bepaling de Koning het oppergezag 
heeft over zee- en landmacht, de militaire officieren benoemt, 
f*- n z 

Aanstonds zij hierbij aangetekend, dat «oppergezag» niet wil 
zeggen «opperbevel". Dit laatste kan dus elders ̂ rusten. 

Overigens beschouwe men de bepaling betreffende het opperge
zag als een sequeel van de algemene bepaling yan artikel 56, 
welke in het algemeen de uitvoerende macht bij de Koning doet DG 
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rus t en. 
Bij het bestaan van een internationale krijgsmacht instrument 

van een internationaal orgaan, zal dus alles Soe ïgeschiedSS 
ten einde het Nederlands contingent ter beschikking van de inter
nationale organisatie te stellen, volgens artikel 61 behoren tot 
de bevoegdheid des Konings, waarbij deze dus ook de voor de belang-
hebbenden door de Grondwet gegeven waarborgen, zoals van artikel 
189 aangaande gewetensbezwaren, in acht zal hebben te nemen, dar
naast zal het opperbevel kunnen berusten bij de internationale or
ganisatie. 

Ook de benoeming van de opper-officieren der internationale 
krijgsmacht zal, naar ik aanneem, geschieden door het internatio
nale orgaan. Deze officieren zullen derhalve geen militair "offi
cier" zijn in de zin van de Grondwet. 

De Grondwettelijke bevoegdheid des Konings tot benoeming enz. 
van de militaire officieren zal dan ook, komt het verdrag tot 
stand, worden beperkt tot de officieren van het nationale krijgs-
corps, dat, hetgeen ik a?.nneem, toch wel steeds naast de interna
tionale krijgsmacht zal moeten blijven bestaan voor het verrich
ten van politiediensten ter handhaving van de binnenlandse rust 
en veiligheid. 

Het vorenstaande moge mijn in de Ministerraad van 5 dezer uit
gesproken voorlopige conclusie bevestigen, dat de tekst van de 
Grondwet de Regering niet belet mede te Y/erken i.an een verdrag, 
strekkende tot het in leven roepen van een internationale krijgs
macht, waarbij ik mij echter niet ontveins, dat uiteraard de de-
fensiebepalingen geschreven zijn voor een nationale krijgsmacht. 

op artikel 7, sub 4° van de wet 

DE MOISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
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