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Aan de Koningin
's-Gravenhage, 19 september 1969
De Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet,
ingesteld bij Uw besluit van 26 augustus 1967, nr. 1, heeft zich overeenkomstig het verzoek van de regering bij voorrang beraden over de
wenselijkheid om binnen het raam van de bestaande Grondwet wijzigingen aan te brengen in de Kieswet. Zij heeft aan dit vraagstuk haar Eerste rapport gewijd, dat op 8 juli 1968 werd uitgebracht. Vemolgens
heeft de staatscommissie zich ingevolge Uw opdracht gezet aan een bezinning over een herziening van de Grondwet.
Tijdens dit beraad ontving de staatscommissie een brief van de Minister
van Binnenlandse Zaken d.d. 12 febmari 1969, waarin deze mededeelde, dat de beschikbare tijdsmimte het de regering niet mogelijk
maakt haar beleid te richten op de verwezenlijking van een algehele
grondwetsherziening ter gelegenheid van de periodieke verkiezingen van
1971. &n gedeeltelijke herziening achtte zij ter gelegenheid van de verkiezingen van 1971 echter wel mogelijk.
Daarom verzocht de regering aan de staatscommissie over een viertal ondenverpen op korte termijn advies uit te brengen. De betrokken
brief is als bijlage I bij het onderhavige rapport gevoegd. Gegevens
over het daarop gevolgde verloop van de rapportering treft U aan in
een tweetal brieven van de voorzitters der staatscommissie aan de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 30 juni en 22 juli 1969 (bijlagen
I1 en 111).
Overeenkomstig het verzoek van de regering bevat dit rapport nog geen
voorstellen tot een algehele grondwetsheiziening doch beperkt het zich
tot een viertal onderwerpen, te weten:
1. de klassieke grondrechten, waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan de grondwettelijke aspecten van de financiële verhouding tussen het rijk en de kerkgenootschappen;
2. de grondwettelijke regeling van het inkomen van de Kroon en van
de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden der Staten-Generaal;
3. de grondwettelijke regeling van het kiesrecht en, voorzover daarmede samenhangend, de verhouding tussen regering en Staten-Generaal;
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hierbij worden tevens enkele onderwerpen besproken, die verband houden met de verkiezingen voor de Tweede Kamer, namelijk:
a de leeftijd voor het actief en passief kiesrecht;
b Nederlanders in het buitenland en het kiesrecht;
c termijnverkorting bij kamerontbinding;
d verlies van het partijlidmaatschap van volksvertegenwoordigers;
4. de vraag of voorzien moet worden in bijzondere procedurevoorschriften met eenmalige werking ten behoeve van een algehele grondwetsherziening in de parlementaire periode na 1971.
De staatscommissie heeft de eer Uwe Majesteit hierbij haar tweede
rapport aan te bieden, vergezeld van 3 minderheidsnota's en 16 bijlagen.

J. M. L. TH. CALS,
A. M. DONNER,

voorzitter

~00r~itter

Leden:
M . ALBRECHT
N. CRAMER
H. D A W T
A. FORTANIER-DE WIT
J. P. A. GRUIJTERS

J. VAN DER HOEVEN
H. J. M. JEUKENS
J. M . KAN

D. H. M. MEUWISSEN
J. W. DE POUS
J. H. PRINS

Y. SCHOLTEN
D. SIMONS
A. J. VERBRUGH
H. B. J. WITTE
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Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 12 februari
1969 aan de staatscommissie betreffende het tijdstip van uitbrengen van het eindrapport en van een interimrapport omtrent prioriteiten voor een gedeeltelijke grondwetsherziening.

De beschikbare tijdsruimte maakt het de Regering niet mogelijk haar
beleid te richten op de verwezenlijking van een algehele grondwetsherziening ter gelegenheid van de periodieke verkiezingen van 1971.
Zelfs indien de adviezen van de staatscommissie alle spoedig ter tafel
zouden liggen, zou toch, - gezien de noodzakelijke voorbereiding,
waarbij zo vele uiteenlopende vraagstukken van fundamentele aard aan
de orde komen - de beschikbare tijdsduur niet toelaten, reeds vóór de
verkiezingen van 1971 deze algehele herziening in eerste lezing af te
ronden. Het is duidelijk, dat hiervan zeker geen sprake kan zijn, nu de
werkzaamheden van Uw commissie uiteraard thans nog geenszins in
een stadium van afsluiting verkeren.
Dit overwegende is de Regering tot de conclusie gekomen, dat in de
huidige kabinetsperiode het werk ten aanzien van een algehele grondwetsherziening voornamelijk van voorbereidende aard zal zijn. Dit betreft dan in de eerste plaats de voltooiing van de arbeid van de staatscommissie.
Teneinde het mogelijk te maken dat bij de opstelling van het regeringsprogramma in 1971 met de adviezen van Uw commissie rekening kan
worden gehouden, moge de ondergetekende U verzoeken tijdig vóór de
verkiezingen van 1971 Uw eindrapport uit te brengen.
Het vorenstaande neemt niet weg, dat een gedeeltelijke grondwetsherziening ter gelegenheid van de periodieke verkiezingen van 1971 thans
nog tot de mogelijkheden behoort. De Regering is van ootdeel, dat deze mogelijkheid dient te worden aangegrepen.
Zij heeft zich beraden over de vraag, welke onderwerpen voor een gedeeltelijke herziening in aanmerking komen, teneinde Uw commissie te
verzoeken bij voorrang - vóór 1 juni 1969 - over deze onderwerpen
advies uit te brengen.
Reeds in haar brief van 26 juni 1967 aan de Tweede Kamer (zitting
1967 - 9181, nr. 1, onder punt 7) heeft de Regering aangegeven, aan
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welke grondwettelijke vraagstukken in haar zienswijze prioriteit toekomt. In deze brief worden de volgende onderwerpen genoemd:
a de wenselijkheid en mogelijkheid van herschrijving van de Grondwet;
b de grondwettelijke regeling van het kiesrecht (met name de problematiek van de evenredige vertegenwoordiging);
c de grondrechten;
d de verhouding tussen Regering en Staten-Generaal, en
e de positie van de burgemeester.
Hiermee zijn ongetwijfeld een aantal kernpunten van de grondwettelijke
problematiek aangegeven. Nu voorshands zal moeten worden volstaan
met een gedeeltelijke grondwetsherziening in 1971, kan deze prioriteitenstelling niet ongewijzigd worden gehandhaafd mede gezien de vorderingen in de werkzaamheden van Uw commissie.
Het is duidelijk, dat de genoemde punten a en e niet goed passen in
het schema voor een gedeeltelijke grondwetsherziening:
punt a omdat dit vraagstuk eerst in een later stadium ten principale
kan worden bekeken;
punt e omdat deze problematiek bezwaarlijk kan worden losgemaakt
van de gehele materie van de lagere publiekrechtelijke lichamen, terwijl
het voorts de voorkeur verdient, eerst de ontwikkelingen af te wachten,
die door de indiening van wetsontwerp 9882 in gang zijn gezet.
Anderzijds doet zich op bepaalde punten, die niet van zodanig centrale
betekenis zijn dat zij in de hierboven weergegeven opsomming werden
opgenomen, de behoefte aan een spoedige wijziging van de Grondwet
toch dusdanig gevoelen, dat uitstel tot de volgende parlementaire periode wel zeer ongewenst zou zijn. De Regering denkt hierbij aan de
grondwettelijke voorschriften ter zake van het inkomen van de Kroon,
van de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden der StatenGeneraal en van de financiële verhouding tussen het Rijk en de kerkgenootschappen.
Ten slotte zal het met het oog op een mogelijke algehele grondwetsherziening in de volgende parlementaire periode gewenst zijn, reeds
thans de vraag te bekijken, of de herzieningsprocedure van het XIIIde
hoofdstuk der Grondwet voldoende is afgestemd op de eisen van zodanige algehele herziening.
Rekening houdend met deze modificaties op de oorspronkelijke prioriteitensteliing, zal de Regering thans gaarne ten aanzien van de volgende
punten een spoedig advies van de staatscommissie tegemoet zien.
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l . De klassieke grondrechten.
De Regering heeft vernomen, dat een desbetreffend rapport bij Uw
commissie in vergevorderde staat van voorbereiding is. Dit onderwerp
te betrekken in de gedeeltelijke herziening zal uit dien hoofde tot de
mogelijkheden behoren. Gezien de grote betekenis van de klassieke
grondrechten in het constitutionele bestel aoht de Regering dit van belang.
De financiële verhouding tussen het Rijk en de kerkgenootschappen
(artikel 185 der Grondwet) zal bij dit onderdeel betrokken kunnen worden. Te dezer zake beschikt de Regering over het advies van de bij
Koninküjk besluit van 21 mei 1946, nr. 46, ingestelde Staatscommissie
voor de Zaken van de Erediensten (naar haar laatste voorzitter de wmmissie-Van Walsum geheten). De Regering zal dit rapport, vergezeld
van een voorlopig regeringsstandpunt ter zake, op korte termijn aan
Uw commissie toezenden.
Opgemerkt zij, dat de zogenaamde sociale grondrechten naar het voorkomt niet in de gedeeltelijke grondwetsherziening betrokken zuiien kunnen worden, nu Uw commissie, in afwachting van een desbetreffend
advies van de Sociaal-Economische Raad, aan een bestudering van dit
onderwerp nog niet is begonnen. Redelijkerwijze kan niet worden verwacht, dat de voorbereiding van desbetreffende wetsvoorstellen door
staatswmmissie en Regering in zo korte tijd zou kunnen worden afgerond, dat die voorstellen nog deel zouden kunnen uitmaken van de beoogde gedeeltelijke grondwetsherziening.

2 . De grondwettelijke regeling van het inkomen der Kroon en van de
wldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden der Staten-Generaal.
\Iet betrekking tot de regeling van het inkomen der Kroon moge de
ondergetekende venvijzen naar het standpunt van de Regering, zoals
dit bij de behandeling van wetsontwerp 8683 tot uitdmkking is gekomen. Herziening van de betreffende grondwettelijke bepalingen is urgent.
I n samenhang hiermee ware tevens de vraag te bestuderen, of de grondn-ettelijke voorschriften inzake de geldelijke voorzieningen ten behoeve
\an de leden der Staten-Generaal dienen te worden gewijzigd. Naar de
mate, waarin bij een nieuwe opzet van de grondwettelijke voorschrifTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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ten inzake het inkomen der Kroon gegaan zou worden in de richting
van deconstitutionalisering, verdient een overeenkomstige opzet voor de
bepalingen inzake de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden
der Staten-Generaal eveneens overweging.

3. De grondwettelijke regeling van het kiesrecht en, voor zover daarmee samenhangend, de verhouding tussen Regering en Staten-Generaal.

Bij dit punt ware met name te betrekken de problematiek van de evenredige vertegenwoordiging (in welk verband in het bijzonder ook het
vraagstuk van de verhouding tussen Regering en Staten-Generaal een
rol speelt), de kiesgerechtigde leeftijd alsmede het voorschrift, dat de
leden der Tweede Kamer door de ingezetenen worden gekozen.
Het beraad over de voor- en nadelen van kiesstelsels, welke buiten het
bestaande grondwettelijke kader liggen, alsmede over de hiermee samenhangende verhouding tussen Regering en Staten-Generaal is, naar
mij bleek, in Uw commissie gaande.

4. De vraag, of voorzien moet worden in bijzondere procedurevoorschriften met eenmalige werking ten behoeve van een algehele grondwetsherziening in de parlementaire periode na 1971.

Het betreft hier de vraag, of de procedure van het XIIIde hoofdstuk
van de Grondwet geëigend is voor een algehele grondwetsvernieuwing.
Gedacht zou kunnen worden aan de mogelijkheid van een vernieuwingsprocedure van geheel eigen aard. Mogelijk is ook het aanbrengen van
bepaalde modificaties op de normale procedure, ten einde de technische
moeilijkheden uit de weg te mimen welke bij een algehele grondwetsherziening optreden indien een of enkele van de wetsontwerpen in de
tweede lezing worden verworpen. Ten einde de coherentie van het gehele herzieningswerk te kunnen handhaven zou met het oog op een
dergelijke eventualiteit een extra armslag voor de wetgever - ten einde
wetstechnisch verder voort te kunnen - noodzakelijk kunnen blijken.
In samenhang hiermee ware de vraag te bezien, of de bestaande herzieningsprocedure als normale procedure dient te worden gehandhaafd.
Indien een andere procedure aanbeveling zou verdienen, zou deze mogelijk tevens voor een algehele grondwetsherziening geëigend kunnen
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blijken. Alsdan zou deze nieuwe procedure reeds in 1971 in de Grondwet opgenomen dienen te worden.
De Regering zal omtrent de hiervóór onder I tot en met 4 genoemde
onderwerpen gaarne vóór 1 juni 1969 advies van Uw commissie ontvangen.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
H. K. J. BEERNINK
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Brief van de voorzitters van de staatscommissie dd. 30 juni
I969 aan de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de
stand van de werkzaamheden van de staatscommissie.

Excellentie,
Bij brief van 12 februari 1969, afd. GWZ nr. G69/U34 hebt U onze
commissie verzocht vóór 1 juni 1969 advies uit te brengen over de
volgende onderwerpen:
I De klassieke grondrechten
2 De grondwettelijke regeling van het inkomen der Kroon en van de
geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden der Staten-Generaal
3 De grondwettelijke regeling van het Kiesrecht en, voor zover daarmee samenhangend, de verhouding tussen Regering en Staten-Generaal
4 De vraag, of voorzien moet worden in bijzondere procedure-voorschriften met eenmalige werking ten behoeve van een algehele grondwetsherziening in de parlementaire periode na 1971.
Onze commissie heeft er met kracht naar gestreefd aan de wens van de
Regering te voldoen. Hoewel zij - mede dank zij een zeer intensief vergaderschema - haar adviezen voor het overgrote deel gereed heeft, is
het tot haar leedwezen onmogelijk gebleken haar rapport nog voor het
zomerreces aan de Regering uit te brengen. Zij stelt er daarom prijs op
U in deze brief ten aanzien van elk der door U genoemde onderwerpen
de stand van zaken mede te delen.

Ad I. De klassieke grondrechten.
a Dit onderwerp werd uitvoerig voorbereid door subcommissie I,
waama een concept-advies in de staatscommissie werd besproken. Op
grond van die besprekiig stelde subcommissie I een nadere redactie op,
waama in de plenaire commissie een behandeling in tweede lezing
plaats vond. Deze behandeling werd in de vergadering van 26 juni j.1.
afgesloten. Een redactiecommissie werkt thans de eindredactie uit,
waama nog enkele minderheidsnota's worden opgesteld. Dit zal in de
eerstkomende weken geschieden.
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b Overeenkomstig de in Uw brief van 12 febmari j.1. vervatte suggestie heeft de commissie ook de financiële verhouding tussen het
rijk en de kerkgenootschappen betrokken bij haar bespreking
van de klassieke grondrechten, nadat zij bij brief van 24 febmari
1969 door U in kennis was gesteld van de inhoud van het in februari
1967 aan de Regering uitgebrachte rapport van de Staatscommissie
voor de zaken van de Erediensten. De commissie is in haar advies niet
ingegaan op de financiële verhouding tussen het rijk en de kerkgenootschappen als zodanig, maar heeft zich beperkt tot beantwoording van
de door U aan haar voorgelegde vraag of de door de Regering beoogde
regeling al dan niet zou moeten worden gebaseerd op een additioneel
artikel van de Grondwet. Nadat subcommissie I daarover een ontwerpadvies had voorbereid heeft de staatscommissie in haar vergadering van
13 juni 1969 haar advies terzake vastgesteld.
Ad 2 . De grondwettelijke regeling van het inkomen der Kroon en van
de geldelijke voorzieningen ten behoeve van d e leden der Staten-Generaal.
Met de behandeling van dit onderwerp kon pas een aanvang worden
gemaakt, nadat het rapport van de heren Simons, Van der Hoeven en
De Pous bij brief van 29 april 1969 door de Minister-President aan de
staatscommissie was aangeboden. Door een commissie ad hoc, bestaande uit voornoemde leden van de staatscommissie en uit haar beide voorzitters, werd in enkele vergaderingen een advies voorbereid, dat vervolgens door de plenaire commissie werd behandeld en in haar vergadering van 12 juni 1969 werd vastgesteld.

Ad 3. De grondwettelijke regeling van het kiesrecht en, voor zover
daarmee samenhangend, de verhouding tussen Regering en Staten-Generaal.
a Dit onderwerp, dat ook in het eerste rapport van de staatscommissie
- zij het destijds binnen het kader van de Grondwet - werd behandeld,
is in het afgelopen jaar in vele vergaderingen in subcommissie I1 en in
de plenaire commissie aan de orde geweest. Na de eerste behandeling
in de plenaire commissie heeft een redactiecommissie een nader ontwerpadvies opgesteld, dat in de vergadering van de staatscommissie
van
25 en
26 juni j.1. Grondwet
is besproken.
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Hoofdelementen van dit advies vormen de wenselijkheid aan de kiezers
een meer directe invloed te verschaffen met betrekking tot de wijze
waarop het land zal dienen te worden geregeerd, alsmede de mogelijkheid hiervoor een methode te vinden, die past in en bijdraagt tot een
goed fungerend staatsbestel. De commissie is op deze punten reeds tot
een stellingname gekomen, doch de redactie van haar advies kon nog
niet definitief worden vastgesteld. Het is de bedoeling van de staatscommissie dat dit zo spoedig mogelijk na het zomerreces en in ieder
geval nog in de maand september 1969 zal geschieden.
b Naast het onder a genoemde hoofdpunt heeft de commissie nog
een viertal kleinere ondenverpen behandeld, die verband houden met de
verkiezingen voor de Tweede Kamer. Deze onderwerpen werden in
subcommissie I1 voorbereid en vervolgens in de plenaire commissie behandeld. In de vergadering van de staatscommissie van 26 juni j.1. werd
het advies in tweede lezing besproken. De eindredactie zal terstond na
het zomerreces worden vastgesteld.
Dit advies omvat de volgende onderwerpen:
1. Leeftijd actief en passief kiesrecht
2. Nederlanders in het buitenland en het kiesrecht
3. Termijnverkorting bij Kamerontbinding
4. Verlies partijlidmaatschap van volksvertegenwoordigers.

Ad 4. De vraag, of voorzien moet worden in bijzondere procedurevoorschriften met eenmalige werking ten behoeve van een algehele
grondwetsherziening in de parlementaire periode na 1971.
Deze vraag is eerst besproken in een aantal vergaderingen van het presidium der staatscommissie. Vervolgens is het ontwerpadvies van het
presidium in de plenaire commissie behandeld en in de vergadering van
6 juni 1969 vastgesteld.
De staatscommissie heeft in haar vergadering van 26 juni de vraag besproken wat er met de reeds gereed gekomen onderdelen van haar rapport moet geschieden, nu het onmogelijk bleek haar rapport binnen de
door de Regering genoemde termijn af te sluiten. Daar het kiesrecht en
de verhouding tussen Regering en Staten-Generaal een zo belangrijk
onderdeel van haar opdracht vormen is de commissie van mening, dat
haar rapport pas aan de Regering kan worden uitgebracht wanneer
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ook op dit onderdeel de definitieve redactie is vastgesteld, zulks te meer
nu mag worden aangenomen dat dit zeer kort na het zomerreces het
geval zal zijn.
Anderzijds meent de commissie dat zij als adviescollege van de Regering U niet de inhoud mag onthouden van de onderdelen van haar rapport, waarover reeds overeenstemming is bereikt. Dat is de reden waarom U in de komende weken reeds de tekst zal worden toegezonden van
de hierboven onder I a en b, 2 en 4 genoemde adviezen en de daarbij behorende minderheidsnota's. Met nadruk wil de commissie erop
wijzen, dat deze adviezen deel uitmaken van het rapport, dat zij in
september a.s. aan de Regering zal uitbrengen. Zij verzoekt U derhalve,
de U in de komende weken ter inzage te zenden onderdelen van dat
rapport pas voor publicatie vrij te geven, wanneer het rapport in zijn
geheel zal zijn vastgesteld en aan de Regering zal zijn aangeboden.

Met oprechte hoogachting,
namens de staatscommissie,
J. M. L. TH. CALS,

voorzitter.
A. M. DONNER,
voorzitter.
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Brief van de voorzitters van de st~fscommissiedd. 22 juli
I969 aan de Minister van Binnenlandre Zaken betreffende
toezending van de tekst van drie gereedgekomen onderdelen
van het Tweede rapport van de staatscommissie.

Excellentie,
Overeenkomstig het gestelde in onze brief van 30 juni 1969 zenden wij
Uwe Excellentie hierbij de tekst toe van de thans reeds gereedgekomen
onderdelen van het tweede rapport van de staatscommissie. Deze adviezen betreffen:
a De klassieke grondrechten, en in samenhang hiermede de financiële
verhouding tussen het rijk en de kerkgenootschappen.
b De grondwettelijke regeling van het inkomen der Kroon en van de
geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden der Staten-Generaal.
c De vraag, of voorzien moet worden in bijzondere procedurevoorschriften met eenmalige werking ten behoeve van een algehele grondwetsherziening in de parlementaire periode na 1971.
Het onder a bedoelde, advies gaat vergezeld van een minderheidsnota
van de hand van de leden der commissie prof. mr. H. J. M. Jeukens
en dr. D. H. M. Meuwissen. Separaat zal U nog worden toegezonden
een tweede minderheidsnota van de hand van de heer Meuwissen.

Met oprechte hoogachting,
m e n s de staatscommissie,
J. M. L. TH. CALS,

voorzitter.
A. M. DONh'ER,

voorzitter.
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Rapport inzake de
klassieke grondrechten
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Bij brief van 12 februari 1969 verzocht de Minister van Binnenlandse
Zaken de staatscommissie interimadvies uit te brengen onder meer omtrent de klassieke grondrechten. Hierbij zou - aldus deze brief - de in
artikel 185 der Grondwet geregelde materie van de financiële verhouding tussen het Rijk en de kerkgenootschappen betrokken kunnen worden. De sociale grondrechten daarentegen zouden naar het oordeel van
de regering niet in de gedeeltelijke grondwetsherziening betrokken kunnen
worden, aangezien redelijkerwijze niet kan worden verwacht, dat de
voorbereiding van desbetreffende wetsvoorstellen door staatscommissie
en regering hiertoe tijdig genoeg kan worden afgerond.
De staatscommissie was inderdaad niet in staat reeds medio 1969 rapport
uit te brengen omtrent de sociale grondrechten. Over deze materie
werd een advies voorbereid door een daartoe door de Sociaal-Economische Raad ingestelde commissie; ten tijde van de beraadslaging over
de in het voorliggende rapport behandelde materie was dit advies nog
niet uitgebracht. Een vooruitlopen op dit advies achtte de staatscommissie niet wenselijk. Zij zou derhalve eerst in een later stadium van haar
werkzaamheden op dit onderwerp willen ingaan.
Dit roept echter de vraag op, of een afzonderlijke behandeling van de
klassieke grondrechten mogelijk en wenselijk is, zulks in het licht van
de omstandigheid, dat het desbetreffend rapport tot grondslag zal dienen voor een gedeeltelijke grondwetswijziging. De commissie zou deze
vraag, zij het met enige aarzeling, bevestigend willen beantwoorden. Ofschoon in verschillende opzichten kan worden gesproken van een onderlinge samenhang tussen de klassieke en de sociale grondrechten, vertonen beide categorieën van rechten toch zozeer eigen karaktertrekken,
dat een gescheiden behandeling aanvaardbaar is.'
Door deze beperking tot de klassieke grondrechten kon aansluiting
worden gezocht op het geheel aan voorstellen, vervat in hoofdstuk 1
van de proeve van een nieuwe grondwet. De proeve immers maakt een
duidelijk onderscheid tussen enerzijds de klassieke grondrechten, welke
in dit hoofdstuk zijn vervat, en anderzijds de sociale rechten, ter zake
waarvan in artikel 69 een algemene raambepaling is opgenomen. Zoals
hieronder nader zal worden uiteengezet, heeft de commissie zich in
1 T e dezer zake wordt een ander standpunt ingenomen door de heer Meuwissen.
Verwezen zij naar diens minderheidsnota.
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verschillende opzichten kunnen vinden bij de algemene opzet van dit
eerste hoofdstuk van de proeve. Tegen de achtergrond van de bestaande grondwetstekst werden derhalve in het bijzonder deze voorstellen in
het beraad betrokken. Daarbij werden verschillende vraagstukken en
desiderata, welke niet in de proeve zijn behandeld, mede aan de orde
gesteld. In dit rapport worden met name deze onderwerpen, alsmede
punten waarop de staatscommissie van zienswijze verschilt met de proeve, meer uitvoerig behandeld.
De staatscommissie heeft bij haar werkzaamheden tevens aandacht geschonken aan de uitgebrachte adviezen inzake grondwetsherziening,
welke op de problematiek van de klassieke grondrechten betrekking
hebben. Bij de behandeling van de desbetreffende onderwerpen zullen
deze adviezen in het rapport nader ter sprake komen.

Tweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)

t m F X T L ' K I1
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1967 Commissie-Cals/Donner, verslag, plenair, 1969-09-19

Algemeen

1

ONTWIKKELING VAN DE GRONDRECHTEN

De zorg voor de bescherming van de individuele vrijheidssfeer is van
oudsher een punt van centrale betekenis in de Nederlandse samenleving. Reeds in de periode van de Republiek kenmerken de Nederlanden zich door een - althans in vergelijking met de meeste omringende
landen - relatief grote mate van tolerantie en individuele vrijheid. Deze
karaktertrek heeft zich ook in latere jaren weten te handhaven.
De kiem voor een Nederlandse vastlegging van grondrechten is te vinden in de Unie van Utrecht, waarvan artikel 13 de gewetensvrijheid
vaststelde. Zeer ambitieus van opzet was de codificatie van grondrechten, vervat in de burgerlijke en staatkundige grondregels van 1798.
Deze grondrechtencatalogus is van een gedetailleerdheid, welke in later
jaren niet meer in deze vorm werd nagestreefd. Zo vormen met name
de rechten, vervat in de Grondwet van 1814, slechts een bescheiden
aanzet na het rijkgeschakeerd palet waarmee de Bataafse republiek
haar bestaan inluidde. In 1815 en tenslotte in 1848 wordt echter de
gewaarborgde vrijheidssfeer venuimd en krijgen de gebruikelijke klassieke rechten een plaats in de Grondwet. Sedertdien is de materie van
de grondrechten, althans voor zoveel betreft de Grondwet, min of meer
geconsolideerd.
In de jurisprudentie wordt de inhoud van verschillende rechten nader
geïnterpreteerd en uitgewerkt; de hoofdlijnen van het bouwwerk staan
echter vast. Met enig recht kan men derhalve de grondrechten rekenen
tot de constitutionele verworvenheden die een vaste en vertrouwde
plaats innemen.
Toch blijken deze verworvenheden in de huidige tijd geenszins een NStig bezit te vormen. Door verschillende oorzaken is de materie van de
grondrechten de laatste decennia in beweging geraakt. Op internationaal
terrein hebben de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog geleid tot
een scherpere bewustwording van de gevaren, waaraan de meest essentiële rechtsgoederen van de mens kunnen blootstaan en ook thans nog
in verschiliende landen daadwerkelijk blootstaan. De opvatting heeft
veld gewonnen, dat de realisering van levensomstandigheden, waaronder de mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien, door gezamenlijke
krachtsinspanning moet worden bevorderd. Met het oog hierop zijn mwel op het terrein van de klassieke grondrechten als op dat van de soTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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ciale rechten, verscheidene verklaringen en verdragen tot stand gekomen. Als voorbeelden kunnen hier genoemd worden de Universele verklaring van de rechten van de mens, het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna
aangeduid als het verdrag van Rome), de u.N.-Covenant on civil and
politica1 rights, het Europees sociaal handvest en de W.N.-Covenanton
social, economic and cultural rights. Voorts zijn procedures in het leven geroepen om de realisering van de grondrechten door middel van
de interventie van een internationale instantie te waarborgen; de meest
effectieve hiervan is wel de klachtprocedure van het verdrag van Rome.
Deze internationale ontwikkelingen werken door in de nationale rechtssfeer van de verschillende landen en geven daar een nieuwe betekenis
aan de grondrechten. Voor wat betreft Nederland geldt zulks in het bijzonder voor het verdrag van Rome, aangezien verschillende bepalingen
van dit verdrag rechtstreekse werking hebben in onze rechtsorde. Maar
ook andere internationale verdragen en verklaringen hebben hun effect
op het nationaIe recht: door middel van de uitwerking die in de wetgeving wordt gegeven aan internationale documenten en door de invloed
die de internationale rechtsontwikkeling uitoefent op de nationale
rechtspraak en rechtsleer. Anderzijds ondergaat ook het internationale
recht op dit stuk de invloed van het nationale recht; beide rechtsorden
staan in wisselwerking.
Ook los van deze internationale ontwikkelingen zijn in verschillende
landen, waaronder Nederland, de grondrechten in sterkere mate in de
belangstelling gekomen. De idee van een vrijheidssfeer van de individuele mens, waar de overheid niet of slechts onder bepaalde voorwaarden in mag treden, heeft aan actualiteit gewonnen naarmate de overheidsbemoeiing met het maatschappelijk leven toenam. De omstandigheid, dat het leven van aliedag doortrokken is van actieve overheidsbemoeienis, heeft bij velen een afweerreactie opgeroepen. In brede kring
leeft de behoefte zich vrij te kunnen ontplooien zonder telkens de overheid op zijn weg te hoeven ontmoeten. Hier biedt het grondrecht het
juridisch instrument om een te intensieve overheidsbemoeienis af te
weren en een zekere mate van persoonlijke autonomie te handhaven.
Anderzijds is thans de overheid in toenemende mate actief betrokken
bij de verwezenlijking van de grondrechten. Het inzicht is gegroeid, dat
de overheid op verschillende terreinen voorwaarden dient te scheppen,
op grond waarvan de mens zich in zijn individualiteit kan ontplooien.
\lede in dit licht zijn naast de klassieke grondrechten tevens de sociale
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rxhten naar voren gekomen. Maar ook op het eigenlijke terrein van de
L!acsieke rechten voltrekt zich dit proces. De vrijheidswaarborgen worden hier en daar gecomplementeerd door garanties en voorzieningen,
welke verzekeren dat de vrijheid daadwerkelijk betekenis krijgt. Grondrechten krijgen hierdoor in bepaalde gevallen tevens een zogenaamd institutioneel karakter. Z o kan de dmkpersvrijheid niet alleen worden opgevat als het recht van de individuele burgers om hun meningen door
middel van geschriften te openbaren; met deze vrijheid wordt tegenwoordig ook in verband gebracht, dat het bestaan wordt gerespecteerd
en bevorderd van een pers, waarin deze meningen kunnen worden gepubliceerd. Ook bij omroepvnjheid speelt dit institutionele element
mee. Het belang van de uitoefening van vnjheidsrechten voor het functioneren van de democratie is daarbij sterker op de voorgrond komen
te staan. Deze ontwikkeling heeft er toe geleid, dat de grondrechten in
de huidige tijd niet alleen het karakter hebben van een afscheiding,
waar overheid en burger tegenover elkaar staan; zowel afweer van ongerechtvaardigd overheidsingrijpen als actieve overheidsbemoeienis ter
bevordering van de menselijke ontplooiingsmogelijkheden worden thans
als functies van grondrechten beschouwd.
Mede door deze nieuwe facetten vertonen de grondrechten een ander
gezicht dan in de vorige eeuw. In een tijd, waarin de overheidstaak beperkt bleef tot enkele specifieke terreinen, kon de afscherming van de
individuele vrijheidssfeer worden geconcentreerd op een gering aantal
bedreigde punten, zoals de onschendbaarheid van de woning en de persoonlijke vrijheid. Toen hier eenmaal de nodige verschansingen waren
opgericht, kon in de praktijk het hoofdaccent van de grondrechten vallen op die rechten, die de vrijheid van de burger tot actieve deelname
aan het politieke en sociale leven waarborgen: het verenigings- en vergaderingsrecht en de dmkpersvrijheid. Aan de op deze terreinen gevoelde behoeften werd door de overheidsonthouding, waartoe de desbetreffende rechten verplichten, in het algemeen op bevredigende wijze
voldaan.
Het accentverschil, dat aldus in vergelijking met de vorige eeuw kan
worden geconstateerd, betekent echter niet, dat de problematiek van
de grondrechten in de huidige tijd fundamenteel anders is komen te
liggen. Zowel vroeger als thans vervuilen de grondrechten in beginsel
eenzelfde functie: zij beschermen de mens in zijn elementaire rechtsgoederen tegen ongerechtvaardigd overheidsingrijpen en waarborgen
hem tevens de vrijheid tot deelname aan het politieke en sociale leven.
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Naar het oordeel van de commissie dient dit het uitgangspunt te blijven,
van waamit de grondrechten benaderd worden. In hun nadere uitwerking dienen de grondrechten echter afgestemd te zijn op de eisen, die
de eigen tijd stelt; de wisseling van de tijdsomstandigheden kan - in
sommige gevallen meer, in andere gevallen minder - de noodzaak met
zich brengen de inhoud van de rechten hieraan aan te passen.

8

2

INTERNATIONALE EN NATIONALE GRONDRECHTEN

Internationale regelingen en aanbevelingen op het terrein van de grondrechten zijn naar hun aard gericht op zeer uiteenlopende rechtsverhoudingen. In hun structuur en inhoud komt dit tot uitdrukking. Zij bevatten veelal een grote diversiteit van ruim geformuleerde rechten, zulks
evenwel onder uitvoerige en gedetailleerde clausuleringen. Hierdoor kan
bij de toepassing van de rechten rekening worden gehouden met verschillen in nationale verhoudingen, terwijl niettemin de kern van de
vrijheidssfeer gewaarborgd blijft.
In vergelijking hiermee zijn de in de Grondwet neergelegde rechten
merendeels betrekkelijk eng geformuleerd; de waarborgen zijn doorgaans toegespitst op bepaalde verhoudingen, ter zake waarvan de rechten en vrijheden van de burger zijn aangegeven. Daar staat tegenover,
dat de mogelijkheden tot beperking en inbreuk van de zijde van de
overheid in de meeste gevallen eveneens binnen betrekkelijk enge grenzen zijn gehouden.
Deze verschillende opzet is essentieel voor een bevredigend functioneren
van beide categorieën van grondrechten. Het internationale recht kan
een ho'ge mate van buigzaamheid niet ontberen. Eerst bij de toepassing van dit recht ontstaat een concretisering, waardoor de desbetreffende voorschriften gaandeweg een scherpere omlijning krijgen. De nationale grondrechten daarentegen, die slechts voor de eigen rechtsorde
zijn geschreven, zouden bij een ruime formulering, gepaard gaande met
uitvoerige clausuleringen, veel van hun betekenis verliezen. De nationale
xchten verschaffen de concrete waarborgen, die in de eigen rechtssfeer
x-sn bijzonder belang worden geacht. De concretisering kan hier goeddeels in de omschrijving van de rechten zelf worden gegeven. Deze afkkening van de vrijheidssfeer van de burger heeft in de huidige tijd des
:e meer betekenis, nu de overheid sterker geïntegreerd is geraakt in het
m3atschappelijk leven en de scheidslijnen tussen vrijheid en gebondenk i d minder eenvoudig liggen.
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Het internationale en het nationale recht hebben derhalve in de ziensnijze van de staatscommissie elk voor zich zelfstandige betekenis. Het
zou daarom niet gewenst zijn indien de bescherming van de vnjheidssfeer van de burger geheel afhankelijk zou worden gesteld van de toepassing van het internationale recht, hoezeer zulks ook op grond van
de rechtstreekse werking van het verdrag van Rome in de Nederlandse
rechtsorde theoretisch tot de mogelijkheden zou behoren.' Evenmin
dient de inhoud van de meest relevante internationale regelingen of
aanbevelingen overgebracht te worden naar de Grondwet2; men zou
hiermee elementen in de Grondwet introduceren, die, gelet op de behoeften van de eigen samenleving, in de Grondwet overbodig zijn. Het
internationale en het nationale recht staan weliswaar in voortdurende
wisselwerking en steunen elkaar, maar vervullen niettemin elk een eigen
functie. Een samensmelting dient dan ook niet te worden nagestreefd.

3

VERNIEUWING VAN DE GRONDWET OP HET STUK VAN DE
GRONDRECHTEN

Bij de door de regering beoogde vernieuwing van de Grondwet op het
stuk van de grondrechten dient naar het oordeel van de staatscommis.
sie tot uitgangspunt te worden genomen de vraag, op welke concrete
punten onder de huidige verhoudingen in de eigen rechtsorde rechten
en vrijheden van de burger waarborging behoeven. De rechten en vnjheden, die in internationaal verband zijn gagarandeerd, kunnen bij de
beoordeling van deze vraag slechts in beperkte mate tot richtsnoer
strekken. Zo bestaat in de Nederlandse situatie geen behoefte aan vastlegging in de Grondwet van een verbod van foltering of slavernij (artikelen 3 en 4 van het verdrag van Rome).
De thans in de Grondwet verankerde grondrechten bieden een voldoende aanknopingspunt voor een nieuwe opzet van deze materie. Deze
rechten zijn in de loop van de geschiedenis in de Grondwet vastgelegd
vanuit bepaalde, in de eigen rechtsorde gevoelde, behoeften. Ondanks
de wisseling van omstandigheden zijn deze behoeften doorgaans ook
thans nog aanwezig.
1 Daargelaten dat sommige grondrechten van de Grondwet geen pendant hebben in
internationale regelingen; zo is het recht van petitie niet opgenomen in het verdrag
van Rome.
? In het advies van de P.S.P. wordt deze suggestie gedaan met betrekking tot het verdrag van Rome en de Universele verklaring.
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Overziet men het geheel van de thans in de Grondwet neergelegde
grondrechten, dan treft een beeld, dat naar het oordeel van de
staatscommissie noch als onbevredigend noch als geheel bevredigend
kan worden gewaardeerd. Niet onbevredigend, omdat de grondrechten
over het algemeen de burger een redelijke mate van bescherming hebben weten te bieden, alsook omdat de grondrechten - mede ten gevolge van de ontwikkeling van de jurisprudentie - een vrij groot aanpassingsvermogen hebben getoond aan nieuwe problemen en omstandigheden. Anderzijds ook niet geheel bevredigend: een aantal lacunes
en eenzijdigheden doen de grondwettelijke waarborgen niet meer ten
volle beantwoorden aan de eisen van de huidige tijd, terwijl voorts de
formuleringen soms weinig aansprekend zijn of in te sterke mate het
stempel dragen van de historische constellaties waaruit zij zijn voortgekomen. Tenslotte draagt de omstandigheid, dat de grondrechten verspreid staan over verschillende hoofdstukken van de Grondwet, niet bij
tot de overzichtelijkheid van deze materie; een duidelijker opzet en
een sterkere accentuering kan worden bereikt door de grondrechten in
één hoofdstuk van de Grondwet samen te nemen.
In deze gedachtengang heeft de staatscommissie zich in verschillende
opzichten kunnen aansluiten bij de algemene opzet van hoofdstuk 1 van
de proeve van een nieuwe grondwet. Terwijl dit hoofdstuk is afgestemd
op de bestaande grondrechtsbepalingen, zijn hierin toch de meeste van
de hierboven weergegeven bezwaren ondervangen. Een voordeel van
deze voorstellen ziet de staatscommissie ook hierin, dat de gebezigde
formuleringen in voldoende mate aansluiting behouden op de bestaande
tekst, zodat de jurisprudentie waar nodig haar basis behoudt. De voorstellen van de staatscommissie stemmen derhalve voor een belangrijk
deel overeen met dit ontwerp.
Zulks neemt niet weg, dat de staatscommissie op verscheidene punten
met voorstellen komt, welke van de proeve afwijken; in sommige gevallen hebben deze afwijkingen een ingrijpend karakter. Bij de behandeling van de afzonderlijke artikelen zullen deze afwijkingen nader
worden toegelicht.
Voor wat betreft de plaats van de grondrechten in de Grondwet rijst
de vraag, of bij een gedeeltelijke grondwetsheniening het voorbeeld van
de proeve kan worden nagevolgd om deze rechten in een afzonderlijk
eerste hoofdstuk onder te brengen. De staatscommissie acht deze opzet
op zich zelf aantrekkelijk. Het eerste hoofdstuk van de bestaande
Grondwet biedt hiertoe evenwel niet zonder meer de mogelijkheid; welTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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:ïuxar bevat dit hoofdstuk in hoofdzaak grondrechten, doch daarnaast
%vatten de eerste drie artikelen voorschriften van ander karakter. Deze
moeilijkheid zou echter kunnen worden ondervangen door het hoofdstuk in twee afdelingen te splitsen, waarvan een de grondrechten zou
omvatten.

4

RECHTERLIJKE TOETSING

'

In de proeve is de onschendbaarheid van de wet in zoverre beperkt,
dat toetsing aan de in de Grondwet vastgelegde grondrechten zou
worden toegestaan. Artikel 78, tweede lid, van de proeve bepaalt, dat
wettelijke voorschriften geen toepassing vinden indien deze toepassing
niet verenigbaar zou zijn met de bepalingen van hoofdstuk 1, waarin de
grondrechten zijn vervat. Dit voorstel wordt in paragraaf 17 van de
toelichting gemotiveerd door erop te wijzen, dat onder het geldende
recht de Nederlandse rechter de bevoegdheid heeft de wetten te toetsen
aan het verdrag van Rome. Met het oog hierop zou het ongerijmd zijn
de burger ter zake van schending door de wetgever van de in Grondwet
neergelegde grondrechten een beroep op de rechter te onthouden.
De staatscommissie acht de onderhavige gedeeltelijke opheffing van de
onschendbaarheid van de wet een van de meest verstrekkende wijzigingsvoorstellen van de proeve. Een nauwgezette afweging van de vooren nadelen van een dergelijk systeem is dan ook vereist.
De commissie zou in dit verband niet willen treden in de algemene prcblematiek van de onschendbaarheid der wetten; dit onderwerp zal
zij eerst in een later stadium van haar werkzaamheden aan de orde
stelien. Het vraagstuk van de toetshaarheid van wetten aan de grondrechten behoeft echter niet in dit mimere kader te worden geplaatst;
toetsing aan de grondrechten en toetsing aan de overige grondwettelijke
voorschriften kunnen niet zonder meer op één lijn worden gesteld.

1 Het vraagstuk van de onschendbaarheid der wetten (artikel 131, tweede lid, van de
Grondwet) is de laatste jaren sterker in de discussie gekomen. Met name Prof. Mr.
H. J. M. Jeukens heeft deze problematiek verschillende malen aangesneden, eerst in
zijn inaugurele oratie van 1963 'De wetten zijn onschendbaar', laatstelijk in zijn in
1967 uitgebrachte preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het
recht van België en Nederland 'Toetsing door de rechter van de wet aan de Grondwet'.
Gewezen kan ook worden op het artikel van Mr. L. Prakke, Het rechterlijke toetsingsrecht van wet aan Grondwet, N.J.B. 1969, blz. 257-268.
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Zulks hangt samen met de bijzondere plaats, welke de grondrechten in
het geheel van de Grondwet innemen. De grondrechten hebben de
strekking de vrijheidssfeer van de burger tegenover de overheid te waarborgen. Dit karakter onderscheidt hen van de overige grondwetsbepalingen, welke voor het overgrote deel de opzet en de onderlinge verhoudingen van de belangrijkste overheidsorganen regelen. Dit onderscheid
is van betekenis voor het vraagstuk van de toetsingsbevoegdheid; terwijl
een algemene toetsingsbevoegdheid de rechter licht op het terrein kan
brengen van de staatsorganisatie, is zulks bij een toetsingsbevoegdheid,
welke tot de grondrechten beperkt blijft, in veel mindere mate het g e
val. Uit dien hoofde acht de staatscommissie een afzonderlijke beoordeling van de wenselijkheid van invoering van toetsingsbevoegdheid ten
aanzien van de grondrechten gerechtvaardigd. De in het advies van de
vierde afdeling van de Raad van State gestelde vraag, of het mogelijk
zal zijn het beginsel van de onschendbaarheid der wetten voor het overige te handhaven wanneer eenmaal de toetsingsbevoegdheid van de
rechter op het beperkte terrein van de grondrechten zal zijn aanvaard,
meent de staatscommissie in beginsel bevestigend te kunnen beantwoorden.' Argumenten, die pleiten voor een toetsingsbevoegdheid ten aanzien van de grondrechten, behoeven geenszins te gelden ten aanzien van
de overige grondwetsbepalingen. De wenselijkheid van handhaving van
het algemene toetsingsverbod zal derhalve op eigen merites dienen te
worden beoordeeld. De commissie merkt hierbij op, dat naar het aanvankelijk oordeel van de grote meerderheid van de lede11 zodanige
handhaving inderdaad wenselijk is.?
De staatscommissie wil er overigens geen twijfel over laten bestaan dat
zij de vraag, of de mogelijkheid van toetsing aan de grondrechten dient
te worden geope~d,toespitst op de klassieke grondrechten; de sociale
rechten heeft zij buiten beschouwing gelaten. De juridische functies van
beide categorieën van rechten kunnen bezwaarlijk op één lijn worden
gesteld. De klassieke rechten vestigen primair een onthoudingsplicht
van de overheid; de sociale rechten daarentegen, zoals deze bijvoorbeeld in het Europees sociaal handvest zijn opgesomd, hebben in het
algemeen de strekking de overheid tot het treffen van voorzieningen te
1 De staatscommissie wijst er in dit verband op, dat in het advies van de Hoge Raad
geen bezwaar wordt gemaakt tegen een tot het terrein van de grondrechten beperkte
toetsingsbevoegdheid, overeenkomstig het voorstel van de proeve.
2 Een ander standpunt wordt ingenomen door de heren Jeukens, Meuwissen en Verbrugh, die een algehele toetsingsbevoegdheid voorstaan.
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verplichten. De implicaties van een rechterlijke toetsingsbevoegdheid
zouden uit dien hoofde van geheel andere aard kunnen zijn. Het antwoord op de gestelde vraag zou dan ook ten aanzien van de sociale
rechten zeer wel anders kunnen uitvauen dan ten aanzien van de klassieke rechten. Voor zoveel betreft de sociale rechten zal de staatscommissie derhalve eerst bij de behandeling van deze rechten op het vraagstuk terugkomen.
Bij de overweging van de wenselijkheid van invoering van toetsingsbevoegdheid ten aanzien van de klassieke grondrechten heeft de staatscommissie zich voor ogen gesteld, dat tegen deze bevoegdheid enkele
niet te veronachtzamen bezwaren kunnen worden geldend gemaakt. De
grondrechten kunnen begrepen worden als de juridische afbakening van
de vrijheidssfeer van de burger. Die plaatst hen evenwel niet buiten het
terrein, waar politieke beslissingen worden genomen. In verschillende
gevallen blijkt de problematiek van de grondrechten knelpunten te omvatten, welke een beslissing van politieke aard vergen. Met het oog hierop zou het logisch zijn, indien de laatste beoordeling van de werkingssfeer van de grondrechten bij de wetgever als politiek orgaan zou berusten. Deze is doorgaans meer dan de rechter gekwalificeerd om een politiek strijdpunt tot een oplossing te brengen. Uit dien hoofde zou het de
voorkeur verdienen de toetsing van wetten aan de grondrechten in handen te laten van de wetgever. Deze bezwaren tegen rechterlijke toetsing
doen zich in des te sterkere mate gevoelen naarmate de grondrechten in
de Grondwet ruimer geformuleerd zijn en dientengevolge de vrijheid
van oordelen voor de rechter groter wordt.'
Voorts werd er op gewezen, dat zowel de Grondwet als de wet tot stand
komt in samenwerking tussen regering en Staten-Generaal. De toetsing
van wetten aan de Grondwet vertoont in zoverre een ander karakter
dan de toetsing van lagere regelingen aan de Grondwet. In deze zienswijze zou de omstandigheid, dat laatstbedoelde vorm van toetsing on1 Enkele leden van de commissie (de heren Jeukens, Meuwissen en Verbrugh), die de
vraag van rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet ten principale bevestigend
beantwoorden en de beperking tot de in de Grondwet vervatte grondrechten op niet
andere dan praktische gronden verdedigbaar achten, zijn het met het bovenstaande niet
eens. Ieder strijdpunt is virtueel een politiek strijdpunt en zonder te betwisten, dat
regering en Staten-Generaal de aangewezen organen zijn om een strijdvraag politiek
tot oplossing te brengen, zal het toch van de inhoud van het strijdpunt afhangen, of
deze organen dan wel de rechter het meest daartoe is gekwalificeerd. Indien het een
burger mogelijk is zonder speciale procedure de uitspraak van een rechter in te roepen,
zo zou men reeds daaruit mogen concluderen, dat de rechter gekwalificeerd is.
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derdeel uitmaakt van ons constitutionele recht, derhalve op zich geen
motief kunnen vormen voor een uitbreiding van de toetsingsbevoegdheid in eerstbedoelde zin. Eenzelfde onderscheid bestaat tussen toetsing
van wetten aan de Grondwet en toetsing van wettelijke voorschriften
aan internationale regelingen; ook aan deze vorm van toetsing zouden
derhalve geen argumenten kunnen worden ontleend.
Tegenover deze bezwaren staan echter voordelen, welke een meerderheid van de staatscommissie zwaar zou willen laten wegen. Het verlangen om de burger zoveel mogelijk in zijn vrijheidssfeer te beschermen,
leidt ertoe, dat de grondrechten meer nadruk ontvangen. De meest
doeltreffende wijze om zulks te verwezenlijken, is de toekenning van de
toetsingsbevoegdheid. Door deze toetsingsbevoegdheid kunnen in confrontatie met de praktijk eventuele onvolkomenheden van de wetgeving
worden opgevangen. Waar de bescherming van de individuele mens in
het vrijheidsrecht vooropstaat, is een afweging van geval tot geval gewenst, teneinde te beoordelen of deze vrijheid in het gedrang is geraakt.
Hiertoe is slechts de rechter in staat. De wetgeving zal naar haar aard
een veelheid van gevallen moeten bestrijken. Deze noodzakelijke algemeenheid van een wettelijke regeling bergt echter het gevaar in zich,
dat in het concrete geval aan de individuele vrijheidssfeer onvoldoende
recht wordt gedaan. De rechter dient dan de mogelijkheid te hebben
om voor de burger in de bres te springen.'
In dit verband kan er voorts op worden gewezen, dat de toetsing van
lagere regelingen aan de grondrechten in het algemeen tot gelukkige
oplossingen heeft geleid en op effectieve wijze heeft bijgedragen tot de
1 De staatscommissie heeft tevens kennis genomen van de in het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken aangevoerde argumentatie ter
ondersteuning van de rechterlijke toetsingsbevoegdheid: genoemde commissie voert
aan, dat het gevaar niet is uitgesloten, dat de wetgever uit hoofde van zijn functie geneigd is d e belangen van de gemeenschap zwaar te doen wegen. De onafhankelijke en
onpartijdige rechter, aldus de commissie, is eerder geneigd en beter in staat te beoordelen, of d e rechten van de persoon niet op ontoelaatbare wijze in het gedrang zijn ge-

raakt.
De staatscommissie zou deze argimentatie niet willen onderschrijven. Het gaat haars
inziens niet om een te duchten overmatig collectivistische instelling van de wetgever,
waartegen d e rechter tegenwicht zou moeten bieden. Zowel d e wetgever als de rechter
hebben oog voor de persoonlijke vrijheidssfeer. De wetgever is echter niet geconfronteerd met d e omstandigheden, waaronder de wet in concreto toepassing vindt; de wettelijke regeling kan slechts in algemene zin met de vrijheidsrechten rekening houden.
Te dezer zake verkeert de rechter in een andere positie en juist met het oog op deze
positie verdient invoering van de toetsingsbevoegdheid overweging.
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trscherming van de vrijheidssfeer van de burger. De meeste leden van
de staatscommissie zouden te dezer zake geen overwegende betekenis
wiUen toekennen aan de omstandigheid, dat hierbij regelingen worden
getoetst welke van een ander orgaan afkomstig zijn dan Koning en
Staten-Generaal, zodat in zoverre verschil bestaat met een toetsing van
wetten aan grondrechten. Gelijkelijk geldt, dat toetsing plaatsvindt van
een regeling van lagere orde aan een regeling van hogere orde. In dit
licht kan gesteld worden, dat de gunstige ervaringen welke met de toetsing van lagere regelingen aan de grondrechten zijn opgedaan, pleiten
voor een uitbreiding van de toetsingsbevoegdheid tot het terrein van
de formele wetgeving.
Tenslotte is de onschendbaarheid van de wet in relatie tot de grondrechten reeds de facto opgeheven door de rechtstreekse werking van
het verdrag van Rome. De thans bestaande situatie vertoont een duidelijke incongruentie; de toepasbaarheid van wetten kan door de burger
worden aangevochten met een beroep op het verdragsrecht, maar niet
met een beroep op de grondrechten van de Grondwet. Deze anomalie
zou beter uit het systeem van de Grondwet verwijderd kunnen worden.
De staatscommissie komt op grond van deze argumenten in meerderheid tot de conclusie, dat de onderhavige gedeeltelijke opheffing van de
onschendbaarheid van de wet inderdaad aanbeveling verdient. Zulks
houdt niet in, dat deze leden voor- en nadelen gelijk afwegen. Sommige
leden achten de genoemde nadelen slechts van geringe betekenis. Zij
zouden in een nader stadium van de werkzaamheden van de commissie
een verdergaande opheffing van het beginsel van onschendbaarheid van
de wet willen bepleiten, maar menen dat voorshands kan worden volstaan met een toetsingsbevoegdheid ten aanzien van de grondrechten.
Andere tot deze meerderheid behorende leden achten de genoemde nadelen van groter gewicht. Met het oog hierop willen zij wijzen op het
belang van een zekere temghoudendheid van de rechter bij de uitoefening van het toetsingsrecht. Uit de rechtspraak, onder meer met betrekking tot het verdrag van Rome, blijkt dat de rechter zich pleegt te
beperken tot een als marginaal aangeduide toetsing.' Deze beperking
maakt het toetsingsrecht gemakkelijker aanvaardbaar. In de venvachting, dat de jurispmdentie zich in deze lijn verder zal ontwikkelen, zou-

1 Hierbij wordt getoetst, of de aangevochten regeling zich in redelijkheidlaat verenigen
met het verdrag. Het wetgevend en bestuurlijk oordeel wordt daardoor binnen een betrekkelijk ruime marge geëerbiedigd.
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den de hier aan het woord zijnde leden de onderhavige toetsingsbe
voegdheid willen aanbevelen.'
Een minderheid van de leden? wijst het voorstel af. Zij vat haar bemaren daartegen als volgt samen. Juist wanneer het gaat om de vraag
of de wetgever op de juiste wijze rekening heeft gehouden met de vrijheidsrechten van de burger bevat het oordeel daarover in belangrijke
mate een politiek element. Dit is het geval, zowel bij het bepalen van
de grens tussen vrijheidsrecht en algemeen belang als bij het wegen en
waarderen van conflicterende vrijheidsrechten onderling. Dit politiek
element zal in de loop des tijds aan verandering onderhevig zijn.
Voor het geven van een oordeel hierover zijn de Staten-Generaal, die
rechtstreeks voortkomen uit periodieke verkiezingen, en de regering,
die moet steunen op het vertrouwen van de Staten-Generaal, in onderlinge samenwerking het meest aangewezen. Meer dan een ambtelijk orgaan als de rechterlijke macht, met voor het leven benoemde rechters,
wier onafhankelijkheid en onpartijdigheid vaststaan, doch wier politiek
oordeel niet anders gekwalificeerd is dan dat van de leden van andere
ambtelijke diensten. Het toetsingsrecht is ook niet bepaald een antwoord op de eisen des tijds van duidelijkheid en participatie. Beslissingen komen tot stand in de geheime raadkamers van de niet verantwoordelijke rechterlijke hiërarchie, waarbinnen de doorstroming veel
trager verloopt dan in de vertegenwoordigende colleges.
Deze leden menen voorts, dat het toetsingsrecht de rechterlijke macht
in politieke strijdvragen kan betrekken en dat zulks tot gevolg zal hebben dat het benoemingsbeleid onder partijpolitieke druk komt te staan.
Weliswaar geeft de rechter alleen een beslissing in concrete gevallen,
doch dit neemt geenszins weg, dat de werking van zulk een beslissing indien daarbij een wetsbepaling onverbindend wordt geoordeeld - een
algemene werking heeft.
Het komt deze leden irreëel voor om het toetsingsrecht in te voeren
in de verwachting, dat de rechter zijn toetsingsbevoegdheid slechts marginaal zal hanteren. Zou dit het geval blijken, dan betekent de invoering niet veel. Echter: de rechter zal, terecht, zelf beoordelen op welke
1 Enkele van de tot de meerderheid behorende leden (de heren Gruijtersen Meuwissen)
hechten er minder aan dat de toetsing een marginaal karakter blijft behouden. Zelfs
indien op den duur de grenzen van de toetsing zouden worden verruimd, zou dit naar
hun oordeel nog geen gevaar inhouden.
2 Mevrouw Fortanier-De Wit en de heren Donner, Van der Hoeven, Kan, Scholten
en Rapport
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nijze en in welke omvang hij zijn bevoegdheid zal gebruiken. Er is geen
enkele garantie dat hij zich op den duur tot de marginale toetsing zal
beperken, hetgeen trouwens ook thans reeds niet het geval is.
Het argument, ontleend aan artikel 66 der bestaande Grondwet. dat de
rechter reeds thans de bevoegdheid, en dus de plicht, oplegt wetten te
toetsen aan internationale overeenkomsten, overtuigt deze leden niet.
Internationale overeenkomsten zijn gewoonlijk bestemd om binnen verschillende, soms zeer uiteenlopende rechtsstelsels te werken. Hun formuleringen, voomver bestemd om rechtstreeks te werken, dragen daarvan het kenmerk. Zij zijn meestal zeer ruim en kennen talrijke mim geformuleerde uitzonderingen. Grondrechten, neergelegd in de Grondwet
zijn bestemd binnen de eigen rechtsorde een duidelijke functie te vervuilen en zij vormen een karakteristiek element van die rechtsorde.
Toetsing daaraan heeft dan ook een ander karakter dan die aan verdragsbepalingen. Oordeelt men daarover anders, dan zou men aan artikel 66 Grondwet de conclusie moeten verbinden, dat het toetsingsrecht
over de gehele linie zou moeten worden ingevoerd, nu artikel 66 Grondwet dit recht immers ook niet tot de grondrechten beperkt. In zoverre
zien deze leden in het standpunt van de meerderheid der commissie een,
door hen overigens niet betreurde, inconsequentie.
Samenvattend is het oordeel van deze minderheid, dat, nu in het verleden niet is gebleken dat het ontbreken van de rechterlijke bevoegdheid
tot toetsing van een formele wet aan de Grondwet een leemte vormde,
het scheppen van deze bevoegdheid, mede in het licht van de boven
uiteengezette bezwaren, onvoldoende verantwoord is.'
Overeenkomstig het meerderheidsstandpunt heeft de staatscommissie
haar voorstellen afgestemd op invoering van de onderhavige toetsingsbevoegdheid. Bij de formulering van de grondrechten dient hiermee
namelijk rekening te worden gehouden: de desbetreffende redacties dienen w scherp mogelijk aan te geven wat de inhoud van het recht is en
welke mogelijkheden tot beperking en inbreuk bestaan.
1 De leden der commissie, die zich hierboven tot principiële voorstander van rechterlijke toetsing verklaarden (de heren Jeukens, Meuwissen en Verbrugh), verwerpen de
tegenstelling recht -politiek, ambtelijk -politiek als reële grondslag voor een scherpe
scheiding van functies en taken. Hoezeer in de geldende wetgeving nog wel - zij het
steeds minder - reminiscenties zijn te vinden aan deze scheiding van begrippen, achten
deze leden daarin geen argument gelegen voor afwijzing van rechterlijke toetsing. Bij
de concrete rechtsvinding zal in een democratische rechtsstaat de hoogste norm als
neergelegd in de Grondwet moeten kunnen prevaleren indien de toepassing van de wet
daarmede in strijd komt.
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Voor wat betreft de grondwettelijke formulering van het toetsingsrecht
zou de staatscommissie willen aansluiten bij de proeve. De rechter
krijgt niet de bevoegdheid een wettelijk voorschrift of een wettelijke
regeling te vernietigen, wanneer strijd met een grondrecht wordt aangenomen. Hij kan het desbetreffende voorschrift in het concrete geval
slechts buiten toepassing laten. Deze opzet stemt ook overeen met het
bepaalde in artikel 66 Grondwet. Als argumenten voor deze opzet voert
de commissie aan, dat op deze wijze wordt aangesloten bij de in Nederland algemeen gehanteerde toetsingstechniek. Men kent hier te lande niet
het systeem dat een rechter een wettelijke regeling of een wettelijk
voorschrift zonder meer buiten werking stelt. Zulks zou - naar men
aanneemt - te zeer inbreuk maken op de plaats en positie van de wetgever.
De commissie heeft tenslotte overwogen, of het aanbeveling zou verdienen de onderhavige toetsing in handen te leggen van een bepaalde
rechterlijke instantie, waarbij gedacht zou kunnen worden aan een bestaand college zoals de Hoge Raad dan wel aan een nieuw in het leven
te roepen instantie, vergelijkbaar met het Westduitse Bundesverfassungsgericht. De commissie is van oordeel, dat hiertoe niet moet worden overgegaan. Naar de huidige situatie bestaan geen bijzondere competentieregels wanneer de toepassing van lagere regelingen of - voor
zoveel betreft het verdrag van Rome - van de wet wegens strijd met de
grondrechten wordt aangevochten. Deze opzet functioneert bevredigend.
Tegen deze achtergrond is het onnodig de voorgestelde uitbreiding van
de toetsingbevoegdheid van de rechter vergezeld te doen gaan van een
wijziging van de geldende competentierege1s.l
1 De heer Meuwissen onderschrijft het standpunt van de commissie, doch zou hieraan
nog het volgende willen toevoegen. Door een stelsel, waarbij in het concrete geval wettelijke voorschriften buiten toepassing kunnen blijven, wordt de rechtszekerheid gediend. Behoudens de reflexwerking die van de j u r i s p ~ d e n t i ekan uitgaan, weet men
waar men aan toe is. Bovendien wordt op deze wijze tot uitdrukking gebracht, dat de
rechter - zo mogelijk en verantwoord - de 'wilsuitingen' van de wetgever moet 'splitsen'; het gaat slechts om de beoordeling van de rechtssituatie in het concrete geval.
Tenslotte behoeft men op deze wijze niet te treden in vragen rondom de al dan niet
werking-erga omnes van een uitspraak van d e rechter.
Hij acht aan dit systeem ook bezwaren verbonden. Zo is men sterk afhankelijk van
toevallige strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures. Andemjds kan het in het
verdrag van Rome erkende klachtrecht (artikel 25) in bescheiden mate in de lacune
voorzien. Voorts zou instelling van een bijzondere instantie als bijvoorbeeld het Duitse
Bundesverfassungsgericht veel problemen opwerpen, bijvoorbeeld terzake van benoeming en samenstelling. Het lijkt aangewezen in Kederland eerst ervaring op te doen
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5

DERDENWERKING VAN GRONDRECHTEN

Een vraagstuk, dat tot nu toe in Nederland slechts geringe actualiteit
bezit - ofschoon de belangstelling merkbaar groeiende is - maar met
name in de Bondsrepubliek Duitsland tot uitvoerige literatuur en jurisprudentie aanleiding heeft gegeven1, is de zogenaamde derdenwerking
van grondrechten, met andere woorden de vraag, of grondrechten tevens rechtstreekse werking dienen te hebben in het rechtsverkeer tussen de burgers onderling en derhalve door de rechter rechtstreeks kunnen worden toegepast op privaatrechtelijke verhoudingen.
In de Nederlandse rechtspraak pleegt geen derdenwerking te worden
aangenomen. In de literatuur gaan tegenwoordig wel stemmen op welke
enigerlei vorm van derdenwerking bepleiten?; van een communis opinio
te dezer zake is echter geenszins sprake.
De staatscommissie heeft zich afgevraagd, of de opvatting, dat grondrechten slechts betrekking hebben op de verhouding overheid-burger en
daarbuiten geen verbindende kracht hebben, ook aan de nieuwe formulering van de grondrechten ten grondslag moet worden gelegd.3 De
overgrote meerderheid van de commissie zou deze vraag bevestigend
willen beantwoorden. Door een van de leden werd echter bepleit de
artikelen zodanig op te zetten, dat de grondrechten als het ware een
grondwettelijke opening naar de mogelijkheid van derdenwerking zouden bieden.4 Dit zou betekenen, dat d e grondrechten in dier voege worden geformuleerd, dat de rechter een aanknopingspunt heeft indien deze
het opportuun zou achten derdenwerking toe te kennen. In de zienswijze van dit lid doortrekken de grondrechten de gehele samenleving;
met de toetsing van wet aan grondrechten door de genone rechter. Ook een vorm van
prejudiciële procedore, waarin bijvoorbeeld aan d e Hoge Raad advies wordt gevraagd
terzake van interpretatie van de grondrechten, heeft immers grote bezwaren.
1 Zie voor een beknopte weergave van de verschillende standpunten, met literatuurverwijzingen: Ludwig Raiser, Grundgesetz und Privatrechtsordnung, 1967, blz. 9. Een
fundamentele studie over de derdenwerking van grondrechten is te vinden in Leisners
monografie Grundrechte und Privatrecht, 1960. Vergelijk voorts de preadviezen voor
de N.J.V. 1969 van A. G. Maris en van J. M. Polak en de daarin geciteerde literatuur.
z Vgl. D. H. M. Meuwissen, D e Europese conventie en het Nederlandse recht, 1968,
blz. 433-435, en d e aldaar geciteerde literatuur, alsmede Th. A. M. van der Horst,
Ambtenaar en grondrechten, 1967, blz. 202-206.
3 D e commissie heeft hierbij mede aandacht geschonken aan het interimrapport-I1 van
de D e Savornin Lohmanstichting, waarin met betrekking tot bepaalde grondrechten
derdenwerking wordt bepleit.
4 De heer Meuwissen; vergelijk voorts diens minderheidsnota.
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voor een rechtstreekse inwerking van de grondrechten in de particuliere
sfeer dient dan ook een aanknopingspunt te worden gegeven. Aan de
rechter zou dan kunnen worden overgelaten de ontwikkeling in deze
richting te sturen.
Deze gedachten hebben bij de commissie weinig weerklank gevonden.
In haar zienswijze kan men wel stellen, dat aan de grondrechten bepaalde algemene rechtsbeginselen ten grondslag liggen, welke in de gehele
samenleving doorwerken. Deze beginselen hebben ook elders in de wetgeving hun neerslag gekregen - gewezen kan worden op het Burgerlijk
Wetboek1 - terwijl voorts de rechter bijvoorbeeld bij de interpretatie
van het begrip 'goede zeden' zich naar deze beginselen kan richten en
hiertoe steun kan zoeken bij de grondrechten. Dit betekent echter niet,
dat de grondrechten rechtstreeks in de particuliere sfeer moeten doorwerken. De grondrechten zijn in hun opzet en formuleringen georiënteerd op de verhouding overheid-burger. Wil men derdenwerking aan
de grondrechten toekennen, dan heeft zulks ingrijpende consequenties
voor de opzet van de grondrechtsbepalingen; met name zullen meer beperkingsmogelijkheden moeten worden opgenomen dan voor de relatie
overheid-buger aanvaardbaar is.
Het geven van wat hierboven werd genoemd een aanknopingspunt voor
derdenwerking op grond waarvan de rechter desgewenst de ontwikkeling in deze richting zou kunnen sturen, acht de commissie ongewenst.
De rechter zou aldus de volle vrijheid krijgen tot het inzetten van een
andere rechtsontwikkeling dan door de Grondwet is beoogd. In zo
sterke mate dient de wetgever zijn werk echter niet uit handen te geven.
In een materie als de onderhavige dient de lijn van de ontwikkeling
primair door de wetgever, en niet door de rechter te worden uitgezet.
De commissie is dan ook van oordeel, dat derdenwerking dient te worden afgewezen en dat de formulering van de rechten te dezer zake geen
misverstand mag oproepen.

S 6

AFWIJKING VAN GRONDRECHTEN TIJDENS
UITZONDERINGSTOESTANDEN

In het systeem van de bestaande Grondwet kan in de wettelijke regeling van de uitzonderingstoestanden, bedoeld in de artikelen 202 en
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203 Grondwet - de staat van oorlog en de staat van beleg alsmede de
toestand van verhoogde waakzaamheid en de burgerlijke uitzonderingstoestand - worden voorzien in de mogelijkheid van afwijking van bepaalde met name in deze grondwetsartikelen aangegeven grondrechten.
Deze opzet verschilt van die van de proeve: de wettelijke regeling van
de uitzonderingstoestanden, bedoeld in artikel 73 proeve, kan tot afwijking van elk der grondrechten machtigen.
De staatscommissie geeft de voorkeur aan het systeem van de bestaande Grondwet. Zij is van oordeel, dat waar afwijking van grondrechten
tijdens uitzonderingstoestanden ingrijpend van karakter kan zijn, de
Grondwet de grenzen van deze afwijking niet mimer dient te trekken
dan strikt noodzakelijk is.' Zij wijst in dit verband op artikel 15 van
het verdrag van Rome, in welk artikel afwijking van bepaalde grondrechten ongeoorloofd wordt verklaard. De bestaande Grondwet gaat naar het oordeel van de commissie met recht - nog verder: afwijking
is ongeoorloofd, behalve voor zoveel betreft bepaalde grondrechten. Als
zodanig zijn in artikel 202 der Grondwet aangegeven de drukpersvrijheid, het recht tot vereniging en vergadering, de bescherming van de
woning, het briefgeheim en het ius de non evocando. De commissie kan
zich met deze opzet verenigen. De gewijzigde redactie van het door de
commissie voorgestelde artikel inzake vrijheidsontneming maakt het
echter gewenst ook dit artikel in de opsomming te betrekken.
De commissie merkt hierbij op, dat in haar voorstellen het ius de non
evocando niet is opgenomen onder de grondrechten. Zulks neemt uiteraard niet weg, dat het voorschrift, dat naar het aanvankelijk oordeel
van de commissie elders in de Grondwet een plaats zou dienen te behouden2, moet worden vermeld in het grondwetsartikel inzake de uitzonderingstoestanden.
In dit verband dient erop te worden gewezen, dat in het grondwetsontwerp van de staatscommissie-Van Schaik dit voorschrift niet in de
enumeratie van afwijkingsmogelijkheden was opgenomen. In plaats
daarvan stelde de commissie-Van Schaik voor uitdrukkelijk vast te leg1 In deze zin eveneens het advies van het G.P.V., waarin wordt aangevoerd dat afwijking van de grondwetsbepaling inzake de godsdienstvrijheid ook tijdens een uitzonderingstoestand ontoelaatbaar behoort te zijn.
Het aan de rechtspraak gewijde hoofdstuk zou hiertoe in aanmerking kunnen komen. Systematisch hoort het voorschrift hier eerder thuis dan onder de grondrechten,
aangezien het voor zoveel betreft de bescherming van de burger tegen de overheid
nauwelijks betekenis heeft; in de praktijk komen gevallen, waarin de overheid een burger probeert afte houden van de hem wettelijk toegekende rechter ten onzent niet voor.
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gen, dat voor het geval van oorlog bij de wet het militaire strafrecht en
de militaire strafrechtspleging van algemene toepassing kunnen worden
verklaard. De bestaande vermelding van het ius de non evocando zou,
aldus de toelichting, hierop doelen. De voorgestelde opzet zou dan het
voordeel hebben, dat tot uitdmkking wordt gebracht, dat het militaire
recht niet onder normale omstandigheden van algemene toepassing kan
worden verklaard.
In deze gedachtengang van de commissie-Van Schaik lijkt echter uit het
oog te zijn verloren, dat onder omstandigheden van nood tevens wijzigingen met betrekking tot de competentie van de gewone rechter noodzakelijk kunnen zijn. Uit dien hoofde kan de mogelijkheid van afwijking
van het ius de non evocando niet beperkt worden geacht tot het militaire recht. Handhaving van de bestaande vermelding in de opsomming
van afwijkingsmogelijkheden is derhalve gewenst.

7

BEPERKING VAN GRONDRECHTEN

In de bestaande Grondwet is geen algemene regeling opgenomen inzake beperking van grondrechten. In de verschillende grondrechtsartikelen is, toegespitst op de inhoud van het desbetreffende recht, aangegeven, welke mogelijkheden tot beperking bestaan en onder welke voorwaarden de beperking kan plaatsvinden. In sommige gevallen is de
clausulering betrekkelijk mim van strekking; zo bijvoorbeeld bij het
recht van vereniging en vergadering. In andere gevallen, bijvoorbeeld
bij de godsdienstvrijheid, bestaan slechts geringe marges voor de overheid. Over het geheel genomen zijn door deze opzet de beperkingsmogelijkheden binnen enge grenzen gehouden.
Dit systeem zou de staatscommissie willen handhaven. Het is gewenst
dat bij de vaststelling van de beperkingsmogelijkheden rekening wordt
gehouden met de aard van het desbetreffende grondrecht. Dit is slechts
mogelijk, indien de grondrechten niet door middel van een algemene
formule, maar afzonderlijk worden geclausuleerd.
De commissie wijst er voorts op, dat ook afgezien van bovenbedoelde
beperkingsmogelijkheden grondrechten geen onbeperkt karakter hebben. Uit de omstandigheid, dat de uitoefening van grondrechten binnen
de grenzen dient te blijven, welke door de algemeen in de samenleving
geldende rechtsregels zijn getrokken, vloeien een aantal beperkingen
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rergadermimte, welke niet aan de gestelde eisen van brandveiligheid
voldoet. Dergelijke algemeen geldende rechtsregels kunnen de uitoefening van de grondrechten beperken, zonder dat hiervoor een grondslag
vereist is in de redactie van het grondrechtsartikel, en zonder dat hierin
een aantasting van de grondrechten behoeft te worden gezien.
De beperkingsmogelijkheden, welke in de voorstellen van de staatscommissie zijn vervat, dienen mede in dit licht te worden begrepen.

5 8

AANTASTING VAN GRONDRECHTEN DOOR MIDDEL VAN

GRONDRECHTEN

Tenslotte heeft de staatscommissie zich beraden over de vraag, of in
navolging van artikel 17 van het verdrag van Rome een bepaling moet
worden opgenomen, op grond waarvan kan worden tegengegaan, dat
de grondrechten juist door middel van de uitoefening van grondrechten
worden aangetast. Dat een dergelijke aantasting mogelijk is, lijkt niet
voor bestrijding vatbaar. Onder gebmikmaking van de grondrechten
kunnen activiteiten worden ontplooid, welke juist op het teniet doen
van deze rechten zijn gericht. Zo kan door middel van het geschreven
woord de overgang worden nagestreefd naar een politieke orde, waarin
de vrijheid van meningsuiting in ernstige mate is beknot en waarin
slechts aanhangers van het politieke regiem recht van spreken hebben.
Hoe verwerpelijk ook een dergelijk streven moge zijn, het is de vraag
of in de Grondwet een voorziening moet worden opgenomen, waardoor
deze activiteiten kunnen worden tegengegaan. De commissie beantwoordt deze vraag ontkennend. Een rechtsorde, welke op vrijheid van
haar burgers is gebaseerd, dient niet aan hen, die deze vrijheid niet
goedgezind zijn, op die grond alleen het woord te ontnemen of hen in
de uitoefening van het verenigings- en vergaderrecht te beknotten.'
Zulks houdt zeker niet in, dat allen, die zich van grondrechten bedienen, uit dien hoofde straffeloos uitgaan. Zo zal uiteraard opruiing tot
gewelddadig optreden niet geduld behoeven te worden.
1 Ter vermijding van misverstand tekent de commissie hierbij aan, dat bij haar standpunt de rechtskracht van het K.B. van 17 september 1944, Stb. E 102, houdende vaststelling van het Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties, onverlet blijft. Evenmin staat het standpunt van de commissie in de weg aan de toepassing van artikel 3 van
de Wet vereniging en vergadering (Stb. 1855,32) of van zrtikel 2.1.10 van het nieuwe
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9

VOLGORDE VAN DE ARTIKELEN

In het voorstel van de staatscommissie is de artikelvolgorde van de
proeve gevolgd, met dien verstande, dat na het artikel inzake de benoembaarheid in openbare dienst het door de commissie voorgestelde
artikel inzake het kiesrecht is ingevoegd, en na het artikel inzake vrijheidsontneming het door de commissie voorgestelde artikel, houdende
verbod aan strafbepalingen terugwerkende kracht toe te kennen. Tenslotte is aan het eind van de opsomming van grondrechten het artikel
geplaatst inzake de rechterlijke toetsingsbevoegdheid.
De commissie merkt hierbij op, dat haars inziens aan de artikelvolgorde geen grote betekenis dient te worden gehecht. Het betreft hier de
uiterlijke vormgeving van de Grondwet; juridische consequenties dienen
aan deze volgorde niet te worden verbonden.

S 10

TERMINOLOGIE

Door de staatscommissie-Van Schaik is indertijd een bepaald woordgebruik voorgesteld ter aanduiding van de mogelijkheid, dat de nadere
uitwerking van een grondwettelijke opdracht aan de wetgever door deze
wordt gedelegeerd. In het systeem van deze commissie zou delegatie
uitgesloten zijn, indien de Grondwet een andere terminologie bezigt dan
'bij d krachtens' of een vorm van het werkwoord 'regelen' dan wel het
zelfstandig naamwoord 'regels'.
In de proeve is dit systeem overgenomen. Ook aan de onderhavige
voorstellen ligt dit stelsel ten grondslag. Zo kan uit de gebezigde redactie worden afgelezen, dat met betrekking tot de wettelijke regeling en
beperking van de uitoefening van het recht tot vereniging en vergadering en betoging delegatie is toegelaten (artikel 9), doch dat de gevallen,
waarin iemand zijn vrijheid mag worden ontnomen, door de wetgever
zelf moeten worden bepaald (artikel 10).
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Artikel I
Ieder die zich in Nederland bevindt wordt gelijke bescherming van persoon en goed verleend, zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, ras en geslacht.

In het eerste lid van artikel 4 der Grondwet is het beginsel vastgelegd,
dat allen die zich op Nederlands grondgebied bevinden, gelijke aanspraak hebben o p bescherming van persoon en goederen. In artikel l
van de proeve is dit voorschrift in enigszins gewijzigde redactie overgenomen.
De staatscommissie zou, in het voetspoor van de proeve, dit beginsel
voorop willen stellen in de catalogus van grondrechten. Het behoort tot
de fundamenten van onze rechtsorde, dat aan een ieder gelijke bescherming wordt verleend, zonder aanzien des persoons. Omtrent de draagwijdte van deze waarborg is in het verleden wel verschil van inzicht gebleken. In het licht van de huidige rechtsopvattingen kan de bepaling
echter aldus worden begrepen, dat hierin het rechtsbeginsel van gelijke
behandeling in gelijke gevallen tot uitdrukking komt.
Dit roept de vraag op, of de Grondwet ook de wetgever zelf tot inachtneming van dit rechtsbeginsel dient te verplichten en, zo ja, of bij invoering van de bevoegdheid van de rechter tot toetsing van wetten aan de
grondrechten, de mogelijkheid dient te worden geopend, dat de wet aan
het gelijkheidsbeginsel wordt getoetst. Op dit punt lopen de zienswijzen
binnen de commissie uiteen.
De meerderheid van de leden is van oordeel, dat het gelijkheidsbeginse1
slechts tot toetssteen zal kunnen strekken voor de rechtstoepassing.
Weliswaar zal ook voor de wetgever het gelijkheidsbeginsel tot richtsnoer dienen. Het oordeel in welker voege dit dient te geschieden en
welke factoren hierbij in aanmerking dienen te worden genomen, komt
echter slechts aan de wetgever zelf toe. Zo dient de wetgever de vrijheid te hebben om sommige belastingen door middel van een progressieve heffing af te stemmen op de individuele draagkracht en aldus in
dit opzicht de gelijkheid na te streven, doch ten aanzien van andere
belastingen een nominaal gelijke heffing op te leggen. Het zou in de
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zienswijze van deze leden ongewenst zijn, indien de rechter in een beoordeling zou treden van de vraag, of de wetgever op de juiste wijze
het gelijkheidsbeginsel verwezenlijkt. Deze leden zouden de werking van
het voorschrift dan ook niet buiten het terrein van de rechtstoepassing
willen uitbreiden. Met het oog hierop zouden zij willen vasthouden aan
de formulering 'gelijke bescherming'; de beperkig tot het terrein van
de rechtstoepassing komt huns inziens in deze woorden tot uitdrukking.
Een minderheid van de leden1 is van oordeel, dat het gelijkheidsbeginsel tevens voor de wetgever geldt en dat de rechter de mogelijkheid
dient te hebben de wet - zij het marginaal - op inachtneming van dit
beginsel te toetsen. Het standpunt van deze leden wordt in een afzonderlijke minderheidsnota, welke bij dit rapport is gevoegd, weergegeven.
In de voorgestelde bepaling wordt voorts uitdrukkelijk het maken van
onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, ras en geslacht verboden. Deze aanvulling houdt verband met internationale verplichtingen,
met name die, welke Nederland op zich zal nemen bij de ratificatie van
het op 21 december 1965 door de Algemene Vergadering der Verenigde Naties aangenomen Internationale verdrag inzake de uitbanning van
elke vorm van rassendiscriminatie. Dit verdrag legt aan de verdragsstaten de verplichting op zich van rassendiscriminatie te onthouden en
te verzekeren dat nationale en plaatselijke autoriteiten en openbare
instellingen in overeenstemming met die verplichting zullen handelen,
terwijl de verdragsstaten bedoelde autoriteiten en instellingen bovendien
dienen te verbieden tot rassendiscriminatie aan te zetten of die te bevorderen (artikel 2, eerste lid onder a, en artikel 4 onder c). Voorts dient
te worden gewezen op het bepaalde in artikel 2, sub a, van de op 7
november 1967 door de Algemene Vergadering der Verenigde Naties
aanvaarde Verklaring inzake de uitbanning van discriminatie tegen
vrouwen: 'The principle of equality of rights shall be embodied in the
constitution or ortherwise guaranteed by law'.
Met het oog op deze internationale voorschriften acht de commissie het
wenselijk een desbetreffende aanvulling op het beginsel van gelijke bescherming van persoon en goed in de Grondwet op te nemen. Naast
ras en geslacht zijn tevens vermeld godsdienst en levensovertuiging.
Daardoor wordt rekening gehouden met de totstandkoming van het bij
de Verenigde Naties in voorbereiding zijnde Internationale verdrag in1

De heren Jeukens en Meuwissen.
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zake de uitbanning van elke vorm van godsdienstige onverdraagzaamheid en discriminatie.'

Artikel 2
De wet regelt wie Nederlander is.
Alle Nederlanders worden in Nederland toegelaten; zij kunnen niet
worden uitgezet. Hun kan niet worden belet het land te verlaten dan in
gevallen, bij of krachtens de wet bepaald.
3 De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.
4 De wet stelt regels omtrent uitlevering; uitlevering van Nederlanders
kan slechts geschieden krachtens verdrag.

l

2

De materie, vervat in artikel 4, tweede lid, en in artikel 6 van de
Grondwet, heeft in artikel 2 van de proeve een nieuwe opzet gekregen.
De staatscommissie acht deze nieuwe regeling bevredigend; in haar
voorstel wordt deze derhalve gevolgd, behoudens een aanvulling inzake
het recht het eigen land te verlaten, waarop hieronder wordt teruggekomen.
Het eerste lid legt de regeling van het Nederlandschap in handen van
de wetgever. Deze opdracht aan de wetgever biedt als zodanig aan de
burger een waarborg; uit een oogpunt van systematiek kan het voor-

1 Wellicht ten ovenleede zou de commissieer tenslotte de aandacht op willen vestigen,
dat het artikel uitsluitend ziet op de verhouding tussen overheid en burger. Zulks volgt
uit de algemene structuur van de grondrechten; verwezen zij naar de paragraaf Derdenwerking van grondmken.
De commissie wijst in c!: rrrband op het interimadvies-I1 van de De Savornin Lohmanstichting, waarin worC! trtoogd, dat de gelijke bescherming van persoon en goed zodanig moet worden uirgeireid, dat het artikel een behoorlijke bescherming biedt tegen
ernstige vormen van C-k-riminatietussen de burgers onderling. Het advies verwijst
on civil and political rights, welk artikel de wetnaar artikel 26 van de I-:..-Covenant
gever opdraagt de non-d~i~iminatie
(in ruime zin, dus ook in particuliere sfeer) te
waarborgen. De staatscv-.<<ie tekent hierbij aan, dat ook in haar zienswijze de bescherming tegen discrirr--A:.? Xan de zijde van de medeburger tot het terrein behoort
\vaarop de wetgever een r ï i heeft; zij acht het echter niet in overeenstemming met
het karakter van de in d:: -wTdstuk van de Grondwet vervatte grondrechten om te
dezer zake een opdracht 222 C? wetgever in de redactie van het artikel te verwerken,
ook al omdat niet mag u - r ~ : : ~ angenomen, dat het verbod van discriminatie tegenover de burger dezelfde o r r \ 2 - ~Leeft als tegenover de overheid.
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schrift derhalve gevoeglijk een plaats krijgen onder de grondrechten.
Het tweede lid bevat een drietal waarborgen, welke de bestaande
Grondnet niet biedt. Twee dezer waarborgen stemmen overeen met het
voorstel van de proeve: de garantie, dat alle Nederlanders in Nederland
worden toegelaten alsmede de garantie, dat zij niet kunnen worden uitgezet. Grondwettelijke vastleging van deze waarborgen achten de
meeste leden van de commissie gewenst, waarbij zij zich aansluiten bij
de desbetreffende argumentatie van de staatscommissie-Van Schaik: de
Nederlandse bodem dient voor Nederlanders steeds toegankelijk te zijn.
Het betreft hier een fundamenteel recht, dat aan het bezit van de nationaliteit verbonden behoort te zijn. Evenzeer behoort de Nederlander
erop te kunnen rekenen, dat hij in zoverre asiel in eigen land vindt,
dat hij niet door de eigen regering kan worden uitgezet. Deze beginselen dienen in de Grondwet te worden verankerd.
Een minderheid van de leden' is van oordeel, dat geen behoefte bestaat
aan genoemde twee bepalingen. Dat Nederlanders tot de vaderlandse
bodem worden toegelaten en niet kunnen worden uitgezet, is in het verleden nooit betwijfeld. Opneming van de onderhavige voorschriften
sluit voorts de mogelijkheid uit, dat ten aanzien van personen van Nederlandse nationaliteit afkomstig uit de overzeese rijksdelen de toelating tot Nederland wordt beperkt, overeenkomstig de toelatingsregels
welke in Suriname en de Nederlandse Antiilen gelden ten aanzien van
uit Nederland afkomstige Nederlanders.' Deze leden zijn van oordeel,
dat voor \vat betreft Nederland reciprociteit niet door de Grondwet
moet worden uitgesloten, ofschoon uiteraard de wenselijkheid van een
dergelijke maatregel niet door de grondwetgever, maar de wetgever zou
moeten worden beoordeeld. In dit verband wijzen zij erop, dat volgens
de opzet van het Statuut het toezicht op de algemene regelen betreffende de toelating en uitzetting van Nederlanders koninkrijksaangelegenheid, de toelating zelf daarentegen landsaangelegenheid is (artikel 3,
sub f, en de desbetreffende officiële toelichting).
De derde van de hier bedoelde waarborgen heeft geen pendant in de
proeve: het recht van de Nederlander het eigen land te mogen verlaten.
In verschillende landen heeft de praktijk aangetoond, dat de overheid
l Mevrouw Fortanier-De \Vit en de heren Albrecht, Cals, Daudt, Gruijters, Van der
Hoeven, Simons en \Vitte.
Vergelijk het Surinaams toelatingsbesluit, Gouvemementsblad 1938, nr. 92; de Antilliaanse landsverordening toelating en uitzetting, Publikatieblad 1966, nr. 17, en het
Antilliaanse toelatingsbesluit, Publikatieblad 1966, nr. 19.
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in de verleiding kan komen dit recht op ontoelaatbare wijze te beperken. De ernstige aantasting van de bewegingsvrijheid, die hiervan het
gevolg is, maakt het naar het oordeel van de staatscommissie gewenst
zodanig overheidsoptreden uit te sluiten. Beperking van dit recht behoort slechts mogelijk te zijn krachtens een desbetreffende wettelijke
regeling.'
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, tweede lid, der Grondwet
schrijft het derde lid van het artikel voor, dat de toelating en uitzetting
van vreemdelingen wettelijk geregeld dient te zijn. Het betreft hier de
materie, welke thans is geregeld in de nieuwe Vreemdelingenwet van
13 januari 1965, Stb. 40.
In het vierde lid, handelend over de uitlevering, wordt overeenkomstig
het voorstel van de proeve tot uitdrukking gebracht, dat uitlevering van
Nederlanders niet is uitgesloten. Ofschoon ook de nieuwe Uitleveringswet van 9 maart 1967, Stb. 139, vasthoudt aan het tot dusver gevolgde
beginsel, dat Nederlanders niet worden uitgeleverd, dient zulks naar
het oordeel van de staatscommissie geen grondwettelijk beginsel te zijn.
De bestaande Grondwet laat zich over dit onderwerp niet uit. Eventueel
zou a contrario uit het tweede lid van artikel 4 der Grondwet kunnen
worden afgeleid, dat uitlevering van Nederlanders niet door de Grondwet wordt beoogd; overtuigend is een dergelijke redenering echter niet.
De staatscommissie acht het gewenst, dat de Grondwet omtrent de uitlevering van Nederlanders duidelijk uitsluitsel geeft. Gezien de groeiende internationalisatie van de rechtsbetrekkingen is de commissie van
oordeel, dat de mogelijkheid tot zodanige uitlevering door de Grondwet
niet dient te worden uitgesloten. Het spreekt echter vanzelf, dat dit onder bepaalde voorwaarden moet geschieden.? Ingevolge de voorgestelde
bepaling zal de uitlevering van Nederlanders alleen krachtens verdrag

1 Sedert het vervallen van het Bewakingsvoorschrift 1946 (ingetrokken bij artikel 53
van het Voorschrift Vreemdelingen) is het recht van de Nederlander het eigen land te
verlaten niet meer beperkt. Gewezen kan thans worden op artikel 25 van het Vreemdelingenbesluit, ingevolge hetwelk Nederlanders die Nederland in- of uitreizen verplicht
zijn desgevraagd aan een ambtenaar, belast met de grensbewaking, de in hun bezit
zijnde reis- enidentiteitspapieren te vertonen en te overhandigen en zonodig op andere
wijze hun Nederlanderschap aannemelijk te maken.
De staatscommissie kan zich derhalve niet verenigen met het advies van de P.s.P.,
waarin uitlevering van Nederlanders principieel wordt afgewezen. De uit deze afwijzing sprekende bezorgdheid behoeft naar het oordeel van de commissie niet te worden
gedeeld, indien de regelingen, vervat in de uitleveringsverdragen en de uitleveringswetgeving, met voldoende waarborgen zijn omgeven.
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kunnen geschieden. Geen uitlevering van Nederlanders dient plaats te
kunnen vinden aan landen, met wie geen uitleveringsverdrag is gesloten;
hierdoor zal onder meer de inachtneming van het beginsel van reciprcciteit kunnen worden verzekerd. Uiteraard zal een zekere gemeenschap
pelijkheid van rechtspraak en rechtspraktijk eveneens een belangrijke
factor zijn.
Tenslotte schrijft het artikellid voor, dat de uitlevering wettelijk dient
te zijn geregeld. Zulks geldt in de opzet van het nieuwe voorschrift zowel ten aanzien van vreemdelingen als ten aanzien van Nederlanders.
Door de beide bepalingen, waamit het artikellid is opgebouwd, in één
zin op te nemen, wordt dit tot uitdrukking gebracht.'
Enkele leden van de staatscommissie2 bepleiten tenslotte aan het artikel
een bepaling toe te voegen, waarin aan Nederlanders het recht wordt
gegarandeerd zich vrij binnen het grondgebied te bewegen, zij het dat
bij of krachtens de wet beperkingen moeten kunnen worden gesteld.3
Evenzeer als zulks geldt ten aanzien van het recht om het land te verlaten, kan te dezer zake worden gewezen op buitenlandse voorbeelden
van ernstige aantasting van dit recht. Naar de huidige situatie heeft in
Nederland de bewegingsvrijheid een rechtsbasis in het Souverein besluit
van 12 december 1813 (Ned. Stcrt. 1813, nr. 4).4 Een duidelijke vastlegging van dit recht in de Grondwet verdient echter in de zienswijze
van deze leden aanbeveling. Zij erkennen, dat in verschillende gevallen
beperkingen van dit recht aanvaardbaar zijn, zodat de wetgever een
1 Gewezen dient voorts te worden op het advies van d e De Savornin Lohmanstichting, waarin opneming wordt bepleit van een verbod van collectieve uitzetting, overeenkomstig het bepaalde in het vierde protocol bij het verdrag van Rome. D e politieke
partij D'66 bepleit in haar advies vastlegging van het recht van asiel. Deze voorstellen
zou de staatscommissie niet willen volgen. Voor opneming van een verbod van collectieve iiitzetting ziet zij, in het licht van de Nederlandse situatie, onvoldoende aanleiding; vastleeging van het asielrecht acht zij niet mogelijk. In hoeverre asiel kan worden
verleend, wordt voor een belangrijk deel door feitelijke omstandigheden bepaald.
z De heren Daudt, Gmijters en Meuwissen.
3 De onderhavige bepaling zou aldus kunnen luiden: 'Behoudens bij of krachtens de
wet testellen beperkingen kunnen alle Nederlanders zich wij binnen het land bewegen'.
4 Artikel 1 van dit besluit luidt als volgt: Het staat iederen inwoner dezer gewesten
vrij, door het geheele gebied der Verenigde Nederlanden te reizen, zoo als hij goed zal
vinden, zonder dat iemand onzer beambten het rept hebbe, om hen aan of optehouden,
of van hen de \.ert00ning van een paspoort te vorderen, met uitzondering, voor als nog,
der twee volgende gevallen. (Volgen twee uitzonderingsge\~allen, te weten reizen in
militair gebied en in grensgebied).
Ook in de bijlage bij het Statuut voor de Nederlands-Indonesische Unie werd d e bewegingsvrijheid gegarandeerd (Stb. J 570).
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ruime marge dient te hebben voor het treffen van regelingen op dit terrein. Zulks neemt echter niet weg, dat aan de burgers de bescherming,
welke in de grondwettelijke waarborgen van dit recht is gelegen, niet
dient te worden onthouden. Deze grondwettelijke waarborging is in de
nieuwe opzet van de grondrechten met name daarom van belang, omdat
de rechter de desbetreffende wettelijke regelingen op hun toelaatbaarheid zal kunnen toetsen.
De overige leden van de staatscommissie achten de aan de bepaling
verbonden voordelen u, gering in vergelijking met de nadelen, dat o p
neming dient te worden ontraden. Deze leden wijzen erop, dat in het
licht van de thans reeds bestaande beperkingen van de be~vegingsvrijheid de voorgestelde grondwettelijke waarborg weinig meer dan een
frase is. Genoemd kunnen worden de beperkingen in de bewegingsvnjheid voor gevangenen, geestelijk gestoorden en lijders aan besmettelijke
ziekten, alsmede de aanwijzing van verboden terrein in het grensgebied,
waar beroepssmokkelaars niet mogen komen (artikel 27 van de Algemene Wet Douane en Accijnzen). Deze voorbeelden kunnen met tal
van andere worden aangevuld. Allerlei juridische vraagstukken zullen
zich in dit verband gaan voordoen: zouden de in sommige gemeenten
geldende tippelverboden een rechtstreekse wettelijke grondslag moeten
krijgen? Is de vestigingsvergunning een beperking van de bewegingsvrijheid? Voorts zouden deze leden meer in het algemeen de vraag, of
in een land als Nederland, met een grote en nog steeds toenemende bevolkingsdichtheid, het recht van bewegingsvrijheid grondwettelijk kan
worden gegarandeerd, niet zonder meer bevestigend willen beantwoorden. Op grond van deze overwegingen zijn deze leden van oordeel, dat
opneming van de voorgestelde bepaling geen aanbeveling verdient.

Artikel 3
Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

De redactie, welke aan de garantie van gelijke benoembaarheid is gegeven, stemt overeen met het voorstel van de proeve (artikel 3). In de
toelichting op dat voorstel (paragraaf 21) wordt erop gewezen, dat de
in artikel 5 der Grondwet gebezigde term 'landsbediening' is ge\vijzigd
in 'openbare dienst', ten einde buiten twijfel te stellen dat het voorTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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schrift op alle openbare lichamen doelt. De staatscommissie acht deze
wijziging een verbetering.'
Met betrekking tot het tweede lid van het bestaande artikel, luidende
'Geen vreemdeling is hiertoe benoembaar, dan volgens de bepalingen
der wet', wordt in deze toelichting opgemerkt, dat deze bepaling een
ongewenst accent legt op het weren van vreemdelingen. De bepaling
werd dan ook in de proeve niet overgenomen. In de toelichting wordt
hierbij aangetekend, dat de wetgever bevoegd blijft - behoudens hetgeen internationaal is overeengekomen - de openbare dienst geheel of
gedeeltelijk te reserveren voor de eigen onderdanen.
De staatscommissie sluit zich hierbij aan. De beperking van de onderhavige garantie tot personen van Nederlandse nationaliteit sluit overigens de benoembaarheid van vreemdelingen in de openbare dienst niet
uit. Door dezen kan echter geen beroep worden gedaan op het artikel."
De commissie wijst in dit verband op de omstandigheid, dat binnen de
E.E.G.de openbare dienst een uitzondering vormt o p het beginsel van
vrijheid van vestiging (artikel 55 van het E.E.G.-verdrag).

Artikel 4
Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende lichamen te verkiezen alsmede tot lid van deze lichamen te worden verkozen, een en ander met inachtneming van bij of
krachtens de Grondwet gestelde regels en beperkingen.

1 In het advies van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en gelijk Staatsburgerschap wordt de wens uitgesproken, dat aan de consequenties van de garantie van gclijke benoembaarheid voor d e benoeming van de gehuwde
vrouw aandacht wordt geschonken. De vereniging merkt op, dat het bestaande grondwetsartikel niet heeft verhinderd, dat de benoembaarheid van wouwen in de openbare
dienst ernstig werd beperkt op gronden, gelegen in de opvattingen over het huwelijk.
D e staatscommissie tekent hierbij aan, dat beperkingen op zodanige gronden haars
inziens moeilijk te rijmen zouden zijn met het grondwetsartikel.
2 I n het advies van de Algemene R.K. Ambtenarenvereniging wordt voorgesteld de
volgende bepaling op te nemen: 'Geen weemdeling is hiertoe benoembaar dan in d e
gevallen bij of krachtens de wet bepaald'. De ARKA acht het ongewenst en onjuist d e
mogelijkheid te openen tot benoeming op onbeperkte schaal van vreemdelingen. D e
staatscommissie kan zich met deze zienswijze niet verenigen. Grondwettelijk behoeven
aan d e benoeming van vreemdelingen geen belemmeringen in de weg te worden gesteld, evenmin als te hunnen aanzien waarborgen voor de benoembaarheid behoeven
te worden vastgelegd.
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Het actief en het passief kiesrecht zijn in de Grondwet geregeld in samenhang met de voorschriften inzake de desbetreffende vertegenwoordigende lichamen. Voorgesteld wordt thans deze rechten onder de
grondrechten te waarborgen.
In de opvatting van de meerderheid van de leden behoort het kiesrecht
tot de grondrechten. Het betreft hier een recht op participatie in de
publieke zaak; ook grondrechten als de drukpersvrijheid en het recht
op gelijke benoembaarheid in openbare dienst vertonen - althans ten
dele - dit karakter. Opneming van het kiesrecht onder de grondrechten
stemt voorts overeen met de opzet van verschillende internationale documenten op het terrein van de grondrechten: gewezen kan worden op
de Déclaration des droits de i'homme et du citoyen van 1789 (tweede
volzin van artikel 6), de Universele verklaring van de rechten van de
mens (het eerste lid van artikel 21) en op de u.N.-lovenant on civil
and political rights (artikel 25). Ook in Nederland zijn aanknopingspunten voor deze samenvoeging te vinden. Te denken valt aan de artikelen 10 en 11 van de burgerlijke en staatkundige grondregels van de
staatsregeling van 1798. Nu het algemeen kiesrecht sinds 1917 in de
Grondwet is vastgelegd, ligt het in de lijn van de zojuist genoemde documenten dit recht onder de grondrechten op te nemen.
Voorgesteld wordt het kiesrecht in een algemene formule te waarborgen, waarbij wordt verwezen naar de nadere uitwerking elders in de
Grondwet en in de op grond van laatstbedoelde voorschriften getroffen
wettelijke regeling.'
Een minderheid van de leden2 ziet in het voorstel weinig aantrekkelijks.
Huns inziens is het kiesrecht zo nauw verweven met de functie van de
Staten-Generaal en de overige vertegenwoordigende lichamen, dat het
niet uit dat verband dient te worden losgemaakt. Voorts zou de voorgestelde opzet voet kunnen geven aan de onjuiste gedachte dat alleen
in het hoofdstuk, waarin de grondrechten zijn vervat, de rechten van
de burger zijn vermeld: de gehele Grondwet bevat echter waarborgen
voor de burger. Tenslotte zouden deze leden het ongewenst achten, indien de wettelijke regelingen inzake het kiesrecht met een beroep op
1 De door de staatscommissie voorgestelde redactie stemt in grote trekken overeen
met het voorstel van de ARKA-commissie:
'Aan de Nederlanders wordt overeenkomstig
de daartoe door de Grondwet gestelde en nader door de wet te stellen regelen het recht
toegekend om de leden van de vertegenwoordigendeorganen van de openbare lichamen
te kiezen en als zodanig te worden gekozen'.
De heren Donner. Kan en Prins.
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het voorgestelde artikel zouden kunnen worden aangevochten; de voorgestelde toetsingsbevoegdheid van de rechter opent echter deze mogelijkheid.

Artikel 5
leder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te
dienen. De wet stelt regels omtrent de behandeling en de beantwoording van verzoekschriften.

Het bestaande petitie-artikel (artikel 8 Grondwet) heeft in de proeve
een sterk vereenvoudigde redactie gekregen. De eerste zin van het door
de staatscommissie voorgestelde artikel stemt overeen met de formulering van de proeve. De tweede zin geeft, vergeleken met zowel de bestaande Grondwet als de proeve, een aanvullende waarborg.
In de toelichting op de proeve (paragraaf 22) wordt de vraag opgeworpen, of het geen aanbeveling zou verdienen het petitie-artikel aan te
vullen met een antwoordplicht.' Deze vraag wordt vervolgens ontkennend beantwoord, zulks op grond van de overweging, dat enerzijds een
desbetreffende wettelijke bepaling, zelfs bij een soepele formulering, in
de praktijk tot moeilijkheden aanleiding zou geven, en anderzijds de
administratieve praktijk zich reeds in belangrijke mate de gewoonte
heeft eigen gemaakt een gemotiveerd antwoord te geven.
De staatscommissie is niettemin van oordeel, dat een grondwettelijke
opdracht aan de wetgever tot regeling van deze materie aanbeveling
verdient. De betekenis van de petitie als informele verbindingsschakel
tussen burger en overheid maakt het gewenst de effectiviteit van dit
communicatiemiddel zo goed mogelijk te verzekeren. Zulks kan g e
schieden door middel van een wettelijke regeling zowel met betrekking
tot de beantwoording van de verzoekschriften als met betrekking tot de
wijze van behandeling. Bij dit laatste ware met name te denken aan die
facetten van de behandeling, die de burger rechtstreeks raken, zoals bijvoorbeeld het recht om gehoord te worden.

1 In het advies van de politieke partij D'66 wordt opneming van een antwoordplicht
bepleit.
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Artikel 6

I

leder heeft her recht Jin godsdiencr oi
ler.en~cii.e.rt!ripmev e ;
te belijden.
2 Aan alle kerken, godxdiemtige gemeen~chnppenen eenm?rcEcoyr
op grondslag van een levensovertuiging wordt peljike b e c k m i r e 1 crleend.
3 Het recht openbare godsdiensroe.fenin~enre hoirden wordr erkend.
De wet regelt de bevoegdheid een vooreenomen eo<!.rdienn&n.ke
buiten geborrwen en besloten plantren re verbieden irrdien d:: ?er Imnr(!b
ving van de openbare orde vereisr is.

De materie van de godsdienstvrijheid is in de proeve in Cin ~rti'ceismengebracht. Dit is gepaard gegaan met schrapping van de mee!c \ - ?
de bestaande grondwettelijke bepalingen inzake de godsdienst: clechrc
het onder de huidige verhoudingen nog praktisch relevante gedee!:e
van het bestaande achtste hoofdstuk van de Grondwet is gehandhaafd.!
De staatscommissie kan zich hiermee verenigen.' Het belang van de
godsdienstvrijheid wordt niet zozeer gediend door behoud van tal van
historisch bepaalde voorschriften, als nel door een grondwettelijke verankering van de meest aVezenlijkeelementen hiemit. Deze dienen afdoende te worden beschermd.
Terwijl de commissie in zoverre met de proeve kan meegaan, acht zij
het evenwel gewenst om - anders dan in de proeve geschiedt - in een
nieuwe opzet van de grondrechten naast de vrijheid van godsdienst tevens de daarmee vergelijkbare vrijheid van levensovertuiging te waarborgen.3

1 Hierbij zij erop gewezen, dat de materie van het bestaande artikel l85 Grondwet
(de financizle verhouding tussen het rijk en de kerkgenootschappen) in de vorm van
een overgangsregeling een plaats heeft g e k w e n onder de additionele artikelen van de
proeve. Aan het slot van dit rapport komt de commissie op deze aangelegenheid terug.
2 Enkele leden (de heren Daudt en Grtiijten) hechten geen betekenisaan een afzonderlijke grondwettelijke garantie van de godsdienst\rijheid: huns inziens wordt liet godsdienstig leven in zijn uitingsvormen voldoende gewaarborgd door d e vrijheid van meningsuiting en het verenigings- en vergaderrecht. Daarmede ontkomt men tevens aan
de moeilijkheden, die door het onderhavige artikel in de door d e meerderheid voorgestelde redactie worden opgeroepen.
wordt aangesloten op het advies van het HumanisMet de term 'leven~o\~ertuiging'
tisch Verbond.
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De commissie vestigt er de aandacht op, dat in internationale documenten op het terrein van de grondrechten de garantie zich pleegt uit
te strekken over beide vormen van geestelijk leven. Voorts is ook in de
nationale sfeer gaandeweg de overtuiging gegroeid, dat in de verhouding
tot de overheid tussen godsdienst en levensovertuiging geen verschil behoeft te worden gemaakt.
Het zou een miskenning zijn van de essentie van godsdienst en levensovertuiging, indien men de wezensverschillen tussen beide uit het oog
zou verliezen. De erkenning. dat godsdienst en levensovertuiging zowel
naar aard als naar gerichtheid elk een geheel eigen karakter vertonen,
neemt intussen niet weg, dat deze verschillen voor zoveel betreft de
waarborging van vrijheid en bescherming niet van invloed dienen te zijn.
De commissie is derhalve van oordeel, dat aan godsdienst en levenso\~ertuigingop gelijke voet vrijheid en bescherming dient te worden gewaarborgd. Ditzelfde ~ e l d ten
t aanzien van de onderscheidene organisatievormen op het terrein van het godsdienstige en niet-godsdienstige
geestelijk leven.
Tenvijl het hierboven weergegeven standpunt door alle leden van de
commissie wordt gedeeld, verbindt de meerderheid hieraan de gevolgtrekkins. dat de vrijheid en de bescherming van godsdienst en levensovertuigin,o bij voorkeur in hetzelfde artikel gewaarborgd dienen te worden. Een afzonderlijk artikel voor de vrijheid van levensovertuiging
achten deze leden met name daarom ongewenst, omdat de grenzen van
de levensbeschou\velijke overtuiging veelal moeilijk vallen te trekken.
Sommige dezer overtuisingen zijn zozeer verweven met opvattingen inzake het maatschappelijk bestel, dat het uitdragen van de overtuiging
licht op het terrein zou kunnen komen dat door de vrijheid van meningsuiting wordt bestreken. De grondwettelijke waarborg van de vrijheid van levenso~ertuigingzou daarmee over het doel heenschieten.
Brengt men evenwel de vrijheid van levensovertuiging in nevenschikking met de godsdienstvrijheid. dan wordt hiermee een richtsnoer gegeven aan de interpretatie.
Een minderheid der leden1 stelt hiertegenover, dat, ook al zijn zij even
sterk als de andere leden voorstander van het vastleggen van de vrijheid van de (niet-godsdienstige) levensovertuiging in de Grondwet, zij
de voorkeur eraan geven deze vrijheden in aízonderlijke bepalingen op
te nemen. De godsdienstvrijheid, die in de historie van het Nederlandse
1

De heren De Pous, Scholten en Verbrueh.
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volk diep is verankerd. zou wel zeer neini? accent k r i j ~ n .indien zij
. zen-el ever @<dien<:
slechts in één enkel artikel wordt o ~ e n o m e n dnt
als over de levensovertui@ng hande!t. Di! klemi :e mrpr a!< mcn &denkt dat het nieuwe voorgestelde artikel in de p!aa!c k m : \z? k!_oeheel aan de godsdienst ge\ïijde hoofdstuk van dc kct?nndc GvnCnc:.
Het zou de indruk sïekken alsof het zou g u n over 7zkr.n \-.l? &72'fd:
orde, hetgeen naar het oordeel van deze Icden niet +c: -va! i<.
Op vorenvermelde gronden zouden deze leden de ï w r k e u r ~ v - nanafwnderlijke artikelen.
Een van de tot deze minderheid behorend- ledl-n: zict in Cc h i e h v e n
weergegeven argumentatie een mhtstreekw b i n d i y tucwn man!.;c?n~
. .
pelijke en geestelijke overtuiging. Dit stemt naar zi:n m s ? i r ! ~?a at:-:!
overeen met de dienaangaande heersende ,.oOdi:nc:ige --!:!?g
\z:
ons land, dat beide soorten overtuigingen k t c r in afzonderli-C nri?:len kunnen worden vermeld.
Naar aanleiding van het betoog van de minderheid merkt de meedcrheid nog op, dat uit haar standpunt niet mag n-orden afgeleid. dnt nanr
haar mening godsdienst en levensovertuiging zaken van dezelfde ordt
zouden zijn.
Ter toelichting van de verschillende artikelleden kan voorts he! v>!gende worden opgemerkt.
I n het eerste lid worden godsdienst en levensovertuiging naast ?!kaar
gesteld; overigens stemt de gekozen redactie overeen me! die vnn k?:
corresponderende artikellid van de pmve.'
Het woord 'belijden' dient aldus geïnterpreteerd te worden. dat hieronder wwel valt het huldigen van de godsdienstige of I e v e n v v e r t u i á n ~
als het zich daarnaar gedragen. Dit houdt onder meer in. dat de wetgever geen godsdienst- of overtuigingsdelicten in het leven mag r o s p n .
Anderzijds is het belijden wel gebonden aan de a l s m e e n binnen de
rechtsorde geldende rechtsregels; vergelijk hierboven de para-gaaf BeDe heer Verbrugh.
Gesproken wordt over het recht om 'vrij te belijden'. In het advies van het Interkerkelijk Contact i n Overheidszaken wordt gewezen op het verschil in terminologie met
het bestaande artikel 181 Gronduet, in welk artikel d e woorden 'met volkomen vrijheid' worden gebezigd. Een materieel verschil is niet beoogd. In het bestaande artikel
wordt een restrictie gemaakt voor zoveel betreft de strafwet. Deze restrictie is in de
nieuwe redactie verva\len. Met het oog hierop lijkt het woord 'vrij' meer adequaat.
D e vrijheid kan nooit volkomen zijn in de letterlijke betekenis van het woord; beperkingen, voortvloeiende uit het gemene recht zijn onvermijdelijk. Uitgesloten zijn evenwel beperkende maatregelen, welke zich tegen de belijdenisvrijheid als zodanig richten.
l
2
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perking van grondrechten. Voor de kerken staat voorts reeds vast, dat
zij in hun interne organisatie vrij zijn; zij zijn met name niet gebonden
aan de voorschriften, welke te dien aanzien in de Wet vereniging en
vergadering van 1855 zijn gegeven.' Voor de genootschappen op grondslag van een levensovertuiging zal te dezer zake de ontwikkeling moeten
worden afgewacht.
Het tweede lid van het artikel stemt naar structuur overeen met het
tweede lid van artikel 5 proeve. De redactie werd echter herzien en
aangevuld. Overeenkomstig het advies van het Interkerkelijk Contact
in Overheidszaken wordt gesproken van 'kerken en godsdienstige gemeenschappen'. Daarnaast wordt de terminologie 'genootschappen op
grondslag van een levensovertuiging' gebezigd, waarmee wordt aangesloten bij de redactie van het eerste lid. Naar de inhoud bestaat geen
verschil met de in de wetgeving gebruikelijke formulering 'genootschappen op geestelijke grondslag'.' Gedoeld wordt op organisaties, welke op
het belijden van een levensovertui$ng zijn gericht; niet op organisaties
met aldersoortise doelstelling, hoezeer ook deze op basis van een bepaalde geestelijke grondslag hun activiteiten kunnen vemchten.
De bepaling brengt met zich, dat genootschappen op grondslag van
een levensovertuiging op gelijke voet met kerken en godsdienstige gemeenschappen aanspraak zullen hebben op de toekenning van rechten
en materiële en immateriële voorzieningen.3 De gelijke bescherming betekent niet dat met zakelijke verschillen geen rekening zou mogen
worden gehouden. Het is niet zo. dat in alle gevallen dezelfde rechten
en voorzieningen zouden moeten worden toegekend. De eigengeaardheid van beide vormen van geestelijk leven brengt met zich, dat bepaalde verschillen gerechtvaardigd en zelfs geboden kunnen zijn. Deze
verschillen mogen echter niet de strekking hebben een positie van preferentie in het leven te roepen.
Voor nat betreft het derde artikellid heeft de door de proeve voorgestelde oplossing bij de staatscommissie instemming gevonden.4 Het
1 Zmvel in het interimrapport-l1 van d e De Savornin Lohmanstichting als in het advies van het Inrerkerkelijk Contact in Overheidszaken wordt nader ingegaan o p d e
betekenis en de implicaries van d e ùelijdenisinjheid. Het door d e staatscommissie ingenomen srandpunt s!uit in grote trekken op deze adviezen aan.
2 B i j v o o r k l d in anikel 13 van d e \Vet premie kerkenbouw en in artikel 47 van d e
Wet op het w o n e e z e t ondem-i.is.
3 De s r a a r m m i s s i e doelt hierbij niet o p d e historische aanspraken op geldelijke
vowzieningen krachrens anikel 185 van d e Grond\\-et.
4 De commissie m g zich hierin gesteund door het advies van het Interkerkelijk Con-
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vraagstuk van de openbare godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen - feitelijk het vraagstuk van de prmessievrijheid - heeft
in de loop van onze geschiedenis zeer veelwldig de gemoederen bezig
gehouden. De staatscommissie zou gaarne zien, dat deze problematiek
thans tot een oplossing wordt gebracht. in die zin, dat de principiSle
vrijheid tot het houden van openbare godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten plaatsen in de Grondwet wordt vastgelegd. behoudens de mogelijkheid van verbod indien dit ter handhaving van de
openbare orde vereist is.
Bij de bespreking van dit ondenverp werd de pdachte geopperd. dat
de onderhavige materie zonder meer gedeconstitutionaliseerd zou hamnen worden, aangezien het recht tot het houden van deze godsdienstoefeningen begrepen kan worden onder het betogingsrecht en in dat
kader voor zoveel nodig geregeld kan worden.
De commissie heeft deze gedachtengang afgewezen; zij meent er goed
aan te doen aan dit aspect enkele beschouwingen te wijden. Bij de
meerderheid van de Nederlandse bevolking leeft de godsdienstoefening
op geheel andere wijze dan de betoging. Een juridische gelijkstelling
van godsdienstoefening en betoging zou door velen niet als juist worden
ervaren. Zulks houdt overigens niet in, dat van de medeburgers een
andere houding dient te worden gevergd ten aanzien van de openbare
godsdienstoefening dan ten aanzien van de beto~ing:de voorgestelde
bepaling heeft niet de strekking nietdeelnemers aan de openbare godsdienstoefening tot het betuigen van eerbied te verplichten. Dit neemt
echter niet weg, dat de Grondwet tussen godsdienstoefenin-n en betogingen dient te onderscheiden. Ook de clausulering van het recht behoeft niet gelijk te zijn; zoals hieronder nader wordt toegelicht kan in
de door de staatscommissie voorgestelde opzet de openbare godsdienstoefening slechts incidenteel verboden worden, terwijl volgens de opzet
van artikel 9 ten aanzien van de betoging een vergunningsstelsel mogelijk is.
Voor wat betreft het overgangsrecht neemt de staatscommissie een
enigszins van de proeve afwijkend standpunt in; hierop zal nader worden ingegaan in de toelichting op het door haar voorgestelde additioneel artikel I.
De commissie acht het niet noodzakelijk om ten aanzien van levenstact in Overheidszaken, waaruit blijkt, dat de onderhavige oplossing in kerkelijke kring
op brede instemming kan rekenen.
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overtuigngen een overeenkomstige waarborg in de Grondwet op te nemen.'
Naar haar aard betreft het hier een materie, welke uitsluitend klemmend is voor godsdienstoefeningen. Te dezer zake hebben zich in het
verleden de moeilijkheden en anjvingen voorgedaan, waarvoor de bestaande grondn.etsbepaling een oplossing beoogde te geven. Nu deze
problematiek door de voorgestelde regeling in een nieuw spoor kan
worden gezet. kan de desbetreffende grondwettelijke voorziening tot
dit terrein worden beperkt en behoeft geen alomvattende regeling te
worden getroffen. waaraan overigens geen behoefte bestaat.
Redactioneel is het voorstel van de proeve gevolgd.? De commissie
wijst erop. dat de voorgestelde formulering de wetgever niet de bevoegdheid geeft tot het treffen van een algemeen verbod. Slechts in individuele gevallen dient te kunnen worden ingegrepen. Dit wordt tot
uitdrukking gebracht in de terminologie 'verbieden van een voorgenomen godsdienstoefening'. Het geval, waarin een verbod zal mogen worden gege\en. nordt nautvkeurig omschreven met de woorden 'indien
dit ter handhaving van de openbare orde vereist is'. Deze aanduiding
is limitatief. Hierbij zij opgemerkt. dat in navolging van de proeve niet
wordt gesproken van 'openbare orde en rust', maar van 'openbare
orde'.
Overeenkomstig de toelichting op de proeve (paragaaf 23) is de commissie van oordeel. dat deze laatste term naar huidig juridisch taalgebruik voldoende kan worden geacht.
Door een van de leden van de staatscommissie3 wordt voorgesteld d e
gea.etensvrijheid met zoveel woorden in de Grondwet te verankeren en
In d e
de decktreffende bepaling o p te nemen onder d e gr~ndrechten.~

1 Een tegeners:e!d ~ i a n d ~ u uordt
nt
ingenomen in het advies van het Humanistisch
Verbond. Hci \ e r b a d . dat zich o\erigens achter de door de proeve voorgestelde oplossing ste:t, is xrin oordeel. dat eewelfde \Tijbeid ook aan niet-godsdienstige gezindten
dient te uorden g e q n n d e e r d .
2 I k z e r e d a i t ~ eh t e f i kritiek cntmoet in het interimadvies-II van de De Savomin
Lohmanstic3ting. ûep!eit uordt een ninder m a a r accent te doen vallen o p de bevoegdheid to: \erbicden en met het o q hierop het artikellid als volgt t e lezen: 'De wet stelt
regels \ o e r het houden \ a n godsOienstoeFeningen buiten gebouwen en besloten plaatsen'. & siria!ssomrnissie gec'lr echter de voorkeur aan d e door haar voorgestelde redactie. aangerien deze een omgrenzing geeft van de inhoud van de wettelijke regeling.
3 De heer \!CU\\-irwn.
4 Een \-e-e!i!\luar
\oerstel is vervat in het ad\% van de P.S.p.
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bestaande Grondwet wordt in artikel 196 de mooelijkheid ,o:o~nd van
vrijstelling van krijgsdienst wegens ernstige eenetencbemaren. In de
proeve (artikel 72, hveede lid) is deze bspaling verruimd tot het terrein
van de verdedigingsverplichtingen: volgens genoemd artikellid dient de
wet te regelen van welke verplichtingen negens ernstige gen.etencbsmaren vrijstelling wordt verleend. Deze voorschriften han-n samen met
het beginsel van de gewetensvrijheid. Het zou echter, aldus dit lid, aanbeveling verdienen het grondrecht op vrijheid van gexveten uitdrukkelijk
in de Grondwet op te nemen, zoals ook in artikel 9 van het verdras van
Rome deze erkenning uitdrukkelijk is vastgelegd. Dit zou kunnen Fschieden door opneming van de volgende bepalinsen:
'De vrijheid van geweten wordt erkend.
De wet regelt van welke verdedigings- en andere verpliclitinqen w e n s
ernstige gewetensbezwaren vrijstelling wordt verleend en onder welke
bepalingen dit geschiedt.'

Het hier aan het woord zijnde lid van de staatscommissie zou hierbij
het volgende willen aantekenen. De verbindendheid van alle recht bemst op waarden, die slechts door autonome betust\rarding in gea-eten kunnen worden erkend. Uit dien hoofde moet de overheid deze
grondslag van het recht (deze kern van alle grondrechten) respecteren.
Dit betekent dat er een grens is aan alle gelding van het positieve recht.
In bepaalde omstandigheden bezit de mens een recht van r e n e t wanneer hij namelijk - in geweten - van mening is, dat het geldende recht
zekere fundamentele waarden in die mate aantast. dat gehoorzaamheid
niet meer kan worden gevergd. Soms zal dit meebrengen dat hij de
sancties op de wetsovertreding op zich moet nemen, in andere gevallen
kan zelfs dat niet worden verlangd. Dit inzicht, dat ongehvijfeld door
velen zal worden gedeeld, wordt niet minder juist, wanneer de vrijheid
van geweten niet in de Grondwet is erkend. Deze erkenning heeft echter
o p twee punten praktische betekenis.
In de eerste plaats zal de overheid in een aantal gevallen aan de individuele gewetensbeslissing alle ruimte moeten laten. Dit brengt echter
niet mede, dat men het recht heeft zich met een beroep op gewetensbemaren aan allerlei wettelijke voorschriften te onttrekken. De Hoge
Raad heeft zulks terzake van artikel 9 van het verdrag van Rome herhaaldelijk beslist. Daarom wordt in het voorgestelde tweede lid bepaald,
dat de wetgever in formele zin moet vaststellen in welke gevallen vnjTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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stelling negens gewetensbezwaren wordt verleend, hetgeen overigens
de wetgever in materiële zin niet behoeft te beletten in de erkenning van
gewetensbenvaren verder te gaan.
In de tweede plaats wordt tot uitdmkking gebracht dat de overheid de
kern van het mens-zijn, te weten het vrije en autonome bewustwordingsproces. moet respecteren. De overheid moet er bovendien voor waken
dat deze vrijheid niet door anderen wordt aangetast. Manipulaties als
al te sluipende beïnvloeding van de oordeelsvorming, al te suggestieve
(en schadelijke) reclame, al te ingrijpende medische maatregelen en
hersenspoeling kunnen als in strijd met dit grondrecht worden be
schouwd.
De overige leden van de commissie hebben tegen opneming van de
voorgestelde bepaling bezwaar. Opgemerkt werd in de eerste plaats, dat
daardoor venvarring wordt gewekt; wat hier en daar meestal onder gewetensvrijheid placht en pleegt te worden verstaan, is namelijk reeds in
het voorstel van de commissie belichaamd, namelijk de vrijheid om
zijn levensovertuiging te belijden. Naast die bepaling zou de hier besprokene óf wel een doublure vormen óf als vastlegging van iets geheel anders moeten a.orden beschouwd.
Blijkens de toelichting is dit laatste ook inderdaad het geval. Intussen. en dit is een tweede benvaar, lijkt die bedoeling moeilijk aanvaardbaar. Er is p e n beginsel te vinden, waaraan men het recht zou
kunnen ontlenen om zich op grond van gen~etensbezwarenaan de nakoming van wettelijke verplichtingen te onttrekken. Dat men zich met
het enkele beroep op een gewetensbenvaar aan de rechtsorde kan onttrekken. is niet aanvaardbaar. Recht is mede en vrijwel steeds directe
of indirecte bescherming van anderen. Niet kan worden toegegeven, dat
de ter bescherming van die anderen opgelegde plichten zouden gelden
naar gelans zij de verplichte in geweten toespreken of niet. Geen drager
van rechtsgezag zou dat in geweten kunnen verantwoorden.
In daarvoor vatbare gevallen heeft de wetgever overigens een vrijstellingsregeling getroffen. Temidden van het geheel van wettelijke verplichtingen blijft dit echter een uitzondering. Het zou onjuist zijn indien
de Grondwet de suggestie zou wekken, dat dit anders ligt.
Ook o~erbrenging- in de hierboven aangeduide verruimde redactie van het bepaalde in artikel 196 Grondwet en in artikel 72, tweede lid,
van de proeve naar het hoofdstuk Grondrechten verdient in de nenswijze van deze leden geen aanbeveling. Opneming in dit hoofdstuk zou,
in de door de commissie voorgestelde opzet, impliceren dat rechterTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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lijke toetsing mogelijk wordt. \\:eliswaar zou deze twtsing in het onderhavige geval althans formeel weinig betekenis hebben (de \vetgever bepaalt van welke verplichtingen vrijstelling nordi wrleend). maar toch
kan deze toetsing ertoe leiden, dat ten aanzien van elke n-illekeurige
wet door de rechter wordt beoordeeld, of de wetgever niet in redclijkheid in een vrijstellingsregeling had moeten voorzien. Een zoda.i'_
n 19,' ontwikkeling kan beter bij voorbaat worden uitzesloten. Tenslotte vol9 uit
het voorgestelde artikel, dat uitsluitend bij of krachtens de \vet het treffen van een vrijstellingsregeling mogelijk zal zijn. Denkbaar zou zijn.
dat ook de gemeentelijke wetgever in de autonome sfeer ten aanzien
van verplichtingen, vervat in een gemeentelijke verordenin% een der~
zou zich bijvoorbeeld op
gelijke regeling zou willen treffen; d e situatie
het terrein van de gezondheidszorg kunnen voordoen. De Gronda-er
dient hieraan niet in de weg te staan.
Gezien deze bedenkingen zijn de hier aan het tvoord zijnde leden van
oordeel, dat opneming van de voorgestelde bepaline o e n aanbeveling
verdient.

Artikel 7
Het geven van ondenvijs is vrij, behoirdens her roerichr van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van ondenr@ betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de redelijkheid van hen.
die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.

De materie van het bestaande onderwijsartikel (artikel 208 der Grondwet) is in de proeve verdeeld over twee artikelen, één inzake de vnjheid van onderwijs (artikel 6), het andere inzake de wijze waarop vorm
is gegeven aan de gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder onderwijs (artikel 71). Slechts de bepaling inzake de vrijheid van onderwijs is in deze systematiek opgenomen in het hoofdstuk Grondrechten.
De staatscommissie kan zich met deze opzet verenigen.' Wanneer de
1 I n het advies van de Onderwijsraad vindt de door d e proeve voorgestelde splitsing
van de onderwijsmaterie bestrijding. De raad zou de bestaande eenheid willen handhaven en wijst ter ondersteuning van deze ziensuijze onder meer op de historische wording van het grondwetsartikel als een voortschrijdende interpretatie van het begrip
vrijheid, alsmede op de discrepantie tussen de verschillendeelementen van het bestaan-
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klassieke grondrechten in één hoofdstuk worden samengebracht zoals
door de commissie wordt voorgesteld, kunnen bepalingen, welke op
het terrein liggen van de zorg voor het onderwijs, beter elders in de
Grondwet hun plaats krijgen. Met name ook de door de wmmissie
voorgestelde uitbreiding van de rechterlijke toetsingsbevoegdheid pleit
voor deze uitsplitsing. Zoals in de paragraaf Rechterlijke toetsing van
dit rapport werd uiteengezet, mag de toetsing aan de klassieke grondrechten niet op één lijn tvorden gesteld met toetsing aan andere grondwetsbepalingen. Het zou met het oog hierop niet juist zijn de materie
van artikel 71 der proeve onder de klassieke grondrechten op te nemen.
De staatscommissie wil er overigens geen twijfel over laten bestaan
dat haar voorstel in generlei opzicht de strekking heeft de financiële
gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder onderwijs aan te tasten.
In dit interimrapport komen slechts de klassieke grondrechten aan de
orde; voorstellen inzake de verdere grondwettelijke regeling van het
ondenvijs zijn van de wmmissie eerst in een later stadium van haar
werkzaamheden te venvachten.
Met de in artikel 6 van de proeve voorgestelde formulering van het
recht op vrijheid van onderwijs kan de wmmissie zich in grote lijnen
verenigen. Op enkele punten stelt zij een afwijkende redactie voor.
Zulks betreft in de eerste plaats het toezicht op het onderwijs. De
grond\vsttelijke terminologie 'toezicht van de overheid' is in de proeve
vervangsn door 'toezicht van het bevoegd gezag'. De wmmissie acht
dit geen verbetering1; het begrip 'bevoegd gezag' heeft in de onderwijswet~evingveelal een bepaalde betekenis2, waardoor het misverstand
zou kunnen ontstaan, dat de Grondwet te dezer zake aansluiting zoekt
op de wettelijke terminologie.
Dat op alle vormen van onderwijs overheidstoezicht is toegelaten, acht de
commissie juist. In de praktijk bestaat dit toezicht in vele gevallen

de artikel, nu in de systematiek van de proeve de rechterlijke toetsingsbevoegdheid ten
aanzien van netten slechts is toegekend voor zoveel betreft de grondrechten van hoofdstuk I . Zoals hierboven \\ee%ege\en, acht de staatsconimissie deze toetsingsbevoegdheid juist een a r p m e n t . dat voor uitsplitsing pleit. De commissie zou voorts argumenten, ontleend aan de historie van het bestaande grondwetsartike1,niet m a a r willenlaten
wegen, zolang de zakelijke inhoud van het artikel - zij het o p verschillende plaatsen in de Gronduet uordr gehandhaafd.
1 Ook de Onderisijsraad ach! de in d e proeve gebezicde terminologie niet wenselijk,
aangezien hiermee d e mogelijkheid uordt geopend het toezicht over te dragen aan bijvoorbeeld een maatschappelijk o r g a n .
? Vergelijk bij\oorbceld artikel I \ a n de \Vet o p het voortgezet onderwijs.
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slechts uit de verplichting tot het inzenden van een verslag. Hoe beperkt een dergelijk toezicht ook moge zijn. enigerlei wijze van controle
dient ten aanzien van het gehele terrein van het ondernijs mogelijk te
zijn.
De tweede afwijking van het voorstel van de proeve betreft het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van de leerknchten.
Naar de bestaande Grondwet is dit onderzoek voorgeschreven voor
het algemeen vormend lager en middelbaar ondenvijs. Ten aanzien van
andere vormen van ondemijs kan de wetgever in een aantal gevallen
regelend optreden: voor zoveel betreft het openbaar ondernijs in de
desbetreffende wettelijke regeling, voor zoveel betreft het bijlonder onderwijs door het stellen van subsidievoonvaarden. Ten aanzien van de
niet van overheidswege gesubsidieerde ondernijsvormen. welke niet onder het b e s i p algemeen vormend lager en middelbaar ondrnvijr vallen, is zodanig onderzoek echter uitgesloten.
Terecht is in de proeve met deze opzet gebroken. Het terrein. dat van
bekwaamheids- en zedelijkheidsonderzmk is vrijgesteld. blijkt ruimte te
bieden aan ondenvijsvormen. ten aanzien waarvan zodanig ondermek
wenselijk kan zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan de autorijscholen'
en het schriftelijk onderwijs. De proeve stelt derhalve voor dit onderzoek in het algemeen toe te laten, maar m a a k daarbij een uitzondering
voor het wetenschappelijk ondenvijs.
Deze uitzonderingspositie, waarin de proeve het \vetenschappelijk onderwijs plaatst, acht de staatscommissie ongerechh.aardigd.' De vrijheid
van wetenschappelijk onderwijs wordt haars inziens niet aangetast indien van overheidswege een onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid wordt ingesteld. Uitsluiten van de mogelijkheid van zodanis
onderzoek brengt daarentegen met zich, dat de middelen ontbreken om
adequate voorzieningen te treffen in gevallen, waarin aan een onderzoek
behoefte blijkt te bestaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan op commerciële leest geschoeid schriftelijk onderwijs van wetenschappelijke strekking.
Hierop wordt gewezen in het advies van de P.S.P.
Door deonderwijsraad wordt voorgesteld om ten aanzien van het wetenschappelijk
onderwijs alleen een onderzoek naar de zedelijkheid toe te laten; dit zou zich tevens
moeten kunnen uitstrekken over de medenerkers bij het onderwijs. Zoals hierboven
aangegeven, ziet d e staatscommissie geen aanleiding een beku,aamheidsonderzoek ten
aanzien van het wetenschappelijk onderurijs grondwettelijk uit te sluiten. Het noemen
van de medewerkers bij het onderxijs acht de commissie niet noodzakelijk; deze kunnen geacht worden in de voorgestelde bepaling te zijn begrepen,
1

2
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De staatscommissie tekent hierbij aan, dat de voorgestelde uitbreiding
van de grondwettelijke mogelijkheid tot het hierbedoelde onderzoek
niet impliceert, dat op het gehele terrein van het onderwijs zodanig onderzoek aanbeveling zou verdienen. In het algemeen zou dit onderzoek
beperkt kunnen blijven tot vormen van onderwijs die opleiden tot bepaalde diploma's of tot van overheidswege beschermde bekwaamheden
en bevoegdheden.
Voorts zou dit onderzoek op zijn plaats kunnen zijn ter bescherming
van leerlingen, die in goed vertrouwen aan een bepaalde opleiding deelnemen. De wetgever zal zich te dezer zake dienen te beraden.
In verband met het onderhavige artikel kan tevens worden gewezen op
artikel 7 van het eerste protocol bij het verdrag van Rome.' In dit artikel wordt bepaald, dat niemand het recht op onderwijs zal worden ontzegd, alsmede dat de staat het recht van de ouders zal eerbiedigen om
voor hun kinderen zich van die opvoeding en dat onderwijs te verzekeren, welke overeenstemmen met hun eigen godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen. Voor zoveel het hier een vrijheidsrecht betreft - de vrijheid van de ouders zich van passend onderwijs voor hun
kinderen te verzekeren - ligt dit recht besloten in de door de staatscommissie voorgestelde garantie van de vrijheid van onderwijs. Daarnaast betreft het hier een sociaal recht, in het protocol uitgedrukt in de
negatieve garantie. dat niemand het recht op onderwijs zal worden ontzegd. In dit verband is van belang de verplichting van de overheid om
te zorgen, dat overal voldoende gelegenheid bestaat tot het ontvangen
van ondenvijs. Dit is echter geen onderwerp, dat onder de onderhavige
grondrechten dient te worden vermeld.

1 .Viemand heeft voorafgaand verlof nodig om door geschrift gedachfen of oevoelens re openbaren, of om inlichtingen te garen, te ontvangen
en door te geven, onverminderd ieders verantwoordelijkheid volgens
de wet. Bij o f krachtens de wet kan het recht om inlichtingen te garen
worden beperkt.

1 In het interimrapport-11van de De Sa\.ornin Lohmanstichting wordt met het oog op
dit protocol bepleit ook het recht om onderuijs te ontvangen uitdrukkelijk te waarborgen.
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2 Het verlenen van zendvergrrnningen voor radio en televisie wordt
bij de wet geregeld, met inachtneming van het belang van een gescitakeerde omroep. Er is geen ivoorafgaand toe5chr op de ~iirzendinpen.

Het drukpersartikel in de proeve stemt - behoudens schrappin,0 van
een komma - geheel overeen met het bestaande artikel 7 der Grondwet.
Uitbreiding is aan de bestaande garantie niet gegeven.
De staatscommissie acht zulks niet bevredigend. Haars inziens kan onder de huidige verhoudingen met de garantie van de drukperivrijheid
niet worden volstaan en dient de werkin-feer van het artikel te xvorden verruimd.'
De commissie heeft zich voor ogen gesteld. dat de jurisprudentie reeds
in deze richting werkzaam is geweest; zo wordt de beperking. \\elke in
de woorden 'door de drukpers' is gelegen, thans niet meer naar de Ietterlijke betekenis o p g e ~ a tDeze
. ~ verruiming kan echter niet wegnemen.
dat het artikel toegespitst blijft op een bepaald wmmunicatiemiddel,
hoe extensief ook de desbetreffende omschrijving moge worden geinterpreteerd. Deze toespitsing op het gedmkte woord is niet meer in
overeenstemming met de realiteit van de huidige tijd. Naast de drukpers
zijn met name radio en televisie naar voren gekomen in het communi~atiepatroon.~
Naast de diversiteit van communicatiemedia verdienen ook andere aspecten van de vrijheid van meningsuiting de aandacht. In meer ven\ ijderd verband met de uitingsvrijheid staat de door de overheid te betrachten openbaarheid van het bestuur. Aangezien te dezer zake een
afzonderlijke adviescommissie werkzaam is - de Commissie herotiSntatie overheidsvoorlichting - heeft de staatscommissie zich thans op dit
punt van advies onthouden. De staatscommissie stelt zich voor in een
later stadium van haar werkzaamheden zich omtrent eventuele grondwettelijke voorschriften inzake de openbaarheid van bestuur te beraden. In
1 Dit wordt ook bepleit in de adviezen van de De Savornin Lohmanstichting, van het
Humanistisch Verbond, van de P.s.P., van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid.
van de Persraad, van de Radioraad en van de politieke partij D'66.
2 Vergelijk recentelijk de arresten van de Hoge Raad van 24januari 1967, N.J. 1967,
270, en van 30 mei 1967, N.I. 1968, 4.
3 Voorts kan in dit verband worden gewezen op de demonstratie of betoging. Deze
vorm van meningsuiting zal hieronder bij de behandeling van artikel 9 nader ter sprake
komen; op hierna aan te geven gronden kan de betoging beter in samenhang worden
gebracht met het recht tot vereniging en vergadering.
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rechtstreeks verband met de vrijheid van meningsuiting staat voorts de
zogenaamde informatievrijheid.' Het betreft hier het recht om inlichtingen te garen, te ontvangen en door te geven. De vrijheid tot het ontvangen en doorgeven van inlichtingen is voor iedere burger van betekenis; de vrijheid tot het garen van inlichtingen doelt met name op de
pen,hetgeen ook in deze term tot uitdrukking komt.? Het kernpunt van
deze laatste vrijheid ligt hierin, dat de overheid niet de toegang tot de
voorlichtingskanalen mag ontzezen. Aangezien zulks onder bepaalde
omstandigheden noodzakelijk kan blijken, kan deze vrijheid van nieuwsgaring niet zonder voorbehoud worden gegarandeerd, in tegenstelling
tot de vrijheid om zonder voorafgaand verlof inlichtingen te ontvangen
en door te gevex3
Deze facetten van de vrijheid4 van meningsuiting zijn voor de staatscommissie richtingzevend geweest bij de opzet van het nieuw te formu-

1 O p d e inforrnatie\njheid wordt ook de aandacht gevestigd in het advies van de politieke partij D'M. Hierbij ~ o r d dt e informatie\njheid echter in verband gebracht met
d e openbaarheid \ a n o\erheiddocumenten.
2 Enkele leden (de heren Donner. Kan. Verbmgh en \\'itte) zijn van mening dat het
onjuist is. o m zonder nadere verklaring dit recht, dat met name voor d e pers geldt,
onder d e grondrechten o p t e nemen, uelke voor iedereen gelden. Gezien d e beperking,
u-aaraan dit recht door d e tveede zin van lid 1 van het voorgestelde artikel wordt onderworpen. betwijfelen deze leden overigens d e a-aarde van zodanige opneming.
Van andere zijde wiist men erop, dat in de aanzehaalde zin niet staat, dat dit recht
uitsluitend voor de pers geldt. Behalve voor de massacommunicatiemedia, die zich bezig houden met het garen van inlichtingen in het publiek belang. is het ook van grote
betekenis voor individuele burgers. \vetenschappelijke onderzoekers e.d. die inlichtingen aan de o\erheid \Tagen. zonder het directe oogmerk d e verkregen inforrnatiewereldkundig t e maken.
Aanesrekend zi!. dat het hier d e mogelijkheid tot beperking van het recht zelf betreft. b i ! \ o o r k l d in deze zin, dat journalisten, die een embargo hebben geschonden,
worden uitgesloten van het ontvangen van embargo-nieuws. Een dergelijke beperking
heeft een ander karakter dan die. welke wordt aangeduid door de clausule 'behoudens
ieders verant\ioordelijtheid voleens d e wet'. Daarmee \vordt in feite niet gedoeld o p
een beperking \ a n het d e s k t r e r e n d e recht: de clausule herinnert aan de mogelijkheid
van stmfrechtelijke repressie. Handhaving hiervan in de tekst van het grondwetsartikel
is van k ! a n e . aangezien het u m r d 'a-et'in formele zin wordt geïnterpreteerd; met het
oog hierop geeft d e hepalin: een i v a a r h r g . Het woord 'behoudens' werd echter in d e
voorgestelde redactie i e n a n e e n door 'onverminderd'.
Met het oog o p de functie. \%elked e pers venult. kan bovendien gewezen worden o p
het zogenaamde recht \ a n wedenvoord. het recht o m o p aantijgingen of persoonlijk
gerichte ste!lin-amen in een publiciteitsorgaan in ditzelfde orgaan t e reageren. Hoezeer ook dit rrrht met het c>oe o p een fair gebmik \,an d e publiciteitsmedia d e aandacht verdient. het betreft hier een aangelegenheid, welke o p het terrein ligt van het
verkeer
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leren grondwetsartikel. Daarbij bleken o p enkele punten verschillen van
zienswijze binnen de commissie te bestaan.
Zulks betrof in het bijzonder de vraas of in het nieu\ve artikel de vrijheid van meningsuiting in algemene zin ,o~t\aarborgddient te zijn. met
als consequentie dat het verbod van preventieve censuur in It-:incel
gelijkelijk zou zelden voor alle media, dan wel of de verschillende media, waarvoor de garantie zou dienen te gelden, afzonderlijk ,oenoemd
moeten worden.
Een minderheid van de leden' staat eerstbedoelde oploising voor. Deze
leden zijn van oordeel, dat de grondt\ettelijke garantie zo ruim mogelijk
dient te zijn. Ze achten in het bijzonder een preventieve censuur niet in
overeenstemming met de openheid van communicatie. welke in o n x
samenleving dient te worden betracht. en zouden deze derhalt-e \villen
uitbannen. Voor zoveel preventieve censuur onvermijdelijk is - naarbij
eventueel gedacht zou kunnen worden aan het bioscooptxzmk door
minderjarigen - zouden zij met zoveel woorden een uitzondering in het
grondwetsartikel willen opnemen. T e allen overvloede tekenen deze Icden hierbij aan, dat de door hen voorgestane opzet een aanpassing van
de gemeentewet noodzakelijk maakt voor zoveel betreft het toezicht o p
toneelvoorstellingen.
Zoals hierboven aangegeven, zouden deze leden de door hen beooode
opzet in de Grondwet willen vastleggen door in het nieutve grondaetsartikel de vrijheid van meningsuiting in alsemene zin te \\aarbor~en:het
eisen van voorafgaand verlof voor een meningsuiting, in a.elke vorm
3 Wanneer daarentegen zou worden
ook, dient te zijn ~itgesloten.?~"
uitgegaan van een opzet, volgens welke alleen ten aanzien van bepaalde
media zodanige waarborgen worden opgenomen, zouden deze leden tvilD e heren Albrecht, Cramer, Daudt, Gruijters en Meuwissen.
z Daargelaten de garantie van d e informatievrijheid, waaraan mogelijk beter een afzonderlijk artikel had kunnen zijn gewijd, zou deze bepaling als volgt kunnen luiden:
'Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om zijn mening te uiten, onverminderd ieders
verantwoordelijkheid volgens de wet'.
3 D e heer Jeukens zou de algemene garantie van de vrijheid van meningsuiting niet
willen toespitsen op het verbod van voorafgaand verlof, maar op de grondwettelijke
erkenning. Deze erkenning zou in wet en verordening haar concrete gestalte dienen
te krijgen. Ook de vrijheid van meningsvorming zou onder deze erkenning begrepen
dienen te worden. Ten aanzien van meningsuitingen door middel van geschrift zou
censuur grondwettelijk dienen te zijn verboden. De betreffende bepaling zou als volgt
kunnen luiden: 'De vrijheid van meningsvorming en meningsuiting wordt erkend, onverminderd ieders verantwoordelijkheid voor hetgeen hij zegt of schrijft. Censuur is
verboden met betrekking tot meningsuitingen door middel van geschrift'.
1
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len pleiten voor opneming van een aanvullende bepaling, ingevolge
welke ten aanzien van alle media - behoudens eventueel de bioscoop preventieve censuur wordt verboden.' Preventieve censuur is een bijzondere vorm van voorafgaand overheidstoezicht: hierbij wordt het verlof tot publikatie afhankelijk gesteId van de inhoud van de meningsuiting. hetgeen bij andere vormen van voorafgaand verlof niet het geval
behoeft te zijn. Terwijl in sommige gevallen de eis van voorafgaand
verlof voor een meningsuiting aanvaardbaar zou kunnen zijn - te denken valt bijvoorbeeld aan geluidswagens - achten deze leden preventieve censuur zodanig in strijd met het beginsel van openheid van w m municatie, dat zij in ieder geval op dit punt een categorisch verbod in
de Grondwet zouden willen vastleggen. Zulks neemt uiteraard niet weg,
dat de wetgever bevoegd dient te zijn bepaalde meningsuitingen strafbaar te stellen; op de nakoming van desbetreffende strafbepalingen
dient echter slechts repressief toezicht toeIaatbaar te zijn.
De meerderheid van de leden acht een algemeen verbod van voorafgaand verlof ten aanzien van meningsuitingen een overspanning van
hetgeen grondwettelijk gewaarborgd kan worden. Ook deze leden zijn
van oordeel. dat een zo groot mozelijke vrijheid dient te worden gewaarborgd. Zulks kan evenwel niet geschieden door aan de bestaande
waarborg van de drukpersvrijheid een algemene strekking te geven.
Hierdoor zouden bij voorbaat alle nieuwe communicatiemedia onder de
werking van het voorschrift worden betrokken. Gezien de snelle ontwikkeling van de techniek lijkt dit niet raadzaam. Maar ook voor zovee1 betreft de thans bestaande media gaat naar het oordeel van deze
leden een dergelijke algemene waarborg te ver. Bedacht dient te worden, dat in toenemende mate het vraagstuk klemmend wordt van de
bescherming van de individuele levenssfeer tegen al te indringende meningsuitingen. Vitoefening van het recht van vrije meningsuiting kan andere rechtsgoederen in gevaar brengen; te dezer zake zal derhalve een
evenuicht moeten worden gevonden. De Grondwet zou de mogelijkheid
hiertoe wegnemen indien de voorgestelde bepaling werd opgenomen.
Deze leden zeven er derhalve de voorkeur aan het grondwetsartikel toe
te spitsen op een drietal communicatiemedia: geschrift (onder welk b e
grip begrepen hunnen worden moderne media als bandopnamen, gram-

Deze bepaling zou als \olgt kunnen luiden: 'In geen geval mag wegens de inhoud
van gedachten of gexoelens voorafgaand verlof worden geëist voor het openbaren
daaman, on\-enninderd ieders verantwoordelijkheid volgens de wet'.
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mofoonplaten, neonletters en fotoafdrukken), radio en televisie.' Daarbij zij erop gewezen, dat de vrijheid van meningsuiting door middel
van het gesproken woord in haar meest relevante verschijnin,osvormen
reeds gewaarborgd is door het recht tot vereniging en vergaderin,0 zeker wanneer het desbetreffende artikel wordt aangevuld met een bepaling inzake het betogingsrecht. Ten aanzien van de mondelinge meningsuiting in het algemeen zal echter in sommige gevallen een zekere
mate van preventief overheidstoezicht niet geheel zijn uit te sluiten; zo
kunnen op dit terrein bepalingen ter voorkoming van overlast benvaarlijk worden gemist. Een uitbreiding van de thans bestaande waarborg
tot de film en het toneel wordt door sommige? van de hier aan het
woord zijnde leden afgewezen, terwijl andere3 aarzelen reeds thans
een definitief standpunt in te nemen. Eerstbedoelde leden zijn van mening, dat film en toneel zozeer verschillen van schriftelijke meningsuitingen, dat het onjuist zou zijn censuur absoluut uit te sluiten. Laatstbedoelde leden wijzen erop, dat het vraagstuk van de filmkeuring,
mede door de publikatie van het rapport van de adviescommissie-Il'itte,
thans een onderwerp vormt van publieke meningsvorming. In verband
daarmee achten deze leden het niet opportuun thans een voorstel te
doen tot grondwettelijke regeling. Dienovereenkomstig dient huns inziens een uitspraak inzake het toneel voorlopig achterwege te blijven.
Met het voorstel om althans ten aanzien van de preventieve censuur
een algemeen verbod in de Grondwet vast te leggen, kunnen deze leden
zich evenmin verenigen. In de praktijk blijkt het onvermijdelijk in bepaalde gevallen voorafgaand toezicht uit te oefenen op de inhoud van
een voorgenomen meningsuiting. Gewezen kan worden op het zonrel in
Nederland als in verschillende andere landen bestaande systeem van
filmkeuring. Ook in de voorstellen van de adviescommissie-Witte blijft
als maatregel van jeugdbescherming een keuring van f i s op hun toelaatbaarheid voor jeugdige personen gehandhaafd. Daarnevens dient
bedacht te worden, dat juist de inhoud van een meningsuiting aanlei1 D e heren Cals, Crarner, Daudt, Gruijters en Meuwissen zouden, in aansluiting op
de jurisprudentie met betrekking tot artikel 7 der Grondwet, in de redactie van het
voorgestelde artikel aan het woord 'geschrift' willen toevoegen: 'of daarmee op een
lijn te stellen middelen van bekendmaking'. D e overige leden achten zulks onnodig.
Mevrouw Fortanier-De Wit en de heren Albrecht, Cramer, Daudt, Gruijters, Van der
Hoeven, Meuwissen en Sirnons zouden het verbod van voorafgaand verlof willen uitbreiden tot de film en het toneel.
2 De heren Donner, Jeukens, Prins en Verbrugh.
3 D e heren Cals, Kan, De Pous, Scholten en Witte.
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ding kan vormen tot aantasting van belangen, welke de overheid dient
te beschermen. Zulks geldt bijvoorbeeld voor voorstellingen van zodanig karakter, dat daardoor de openbare orde wordt verstoord. De zorg
voor de verzekering van de openbare orde kan dan met zich brengen,
dat tevoren door de burgemeester moet worden kennisgenomen van de
inhoud van een voorgenomen manifestatie.
Hoezeer ook deze leden censuur als zodanig verwerpen, huns inziens zal
een absoluut censuurverbod slechts op beperkte schaal in de Grondwet
kunnen worden vastgelegd. Sedert 1848 wordt de meningsuiting door
middel van de drukpers tegen censuur gewaarborgd. Zulks zou kunnen
worden uitgebreid tot meningsuitingen door middel van radio en televisie. Door deze uitbreiding zou ten aanzien van de belangrijkste communicatiemedia de vrijheid van meningsuiting tegen censuur zijn gewaarborgd.'
Naast dit censuurverbod ten aanzien van radio- en televisieuitzendingen, waarmee door de gehele staatscommissie wordt ingestemd, stelt
de commissie tevens voor grondwettelijk vast te leggen, dat het verlenen van zendvergunningen bij de wet wordt geregeld. Bedacht dient te
worden, dat ingevolge internationale regelingen de golflengten in handen van de staat zijn; zelfs indien de technische ontwikkelingen tot een
vergroting van de zendmogelijkheden leiden, zal derhalve het zenden
niet geheel vrij kunnen zijn. Een vergunningenstelsel ten aanzien van het
zenden zal uit dien hoofde ook in de toekomst vereist blijven. In dit
licht dient naar het oordeel van de commissie de Grondwet te verzekeren, dat de desbetreffende criteria bij wettelijke regeling worden vastgesteld. In dit verband rijst de vraag, of de Grondwet te dezer zake
richtlijnen dient te geven. De commissie is van oordeel, dat de Grondwet niet als maatstaf dient vast te leggen de gelijkheid van geestelijke
en maatschappelijke stromingen.' Gevreesd werd, dat daardoor de indruk zou worden gewekt, dat het thans bestaande omroepbestel naar
opzet niet meer voor wijziging vatbaar is; mede gezien de technische
ontwikkelingen zou dit ongewenst zijn. Voorts zou de verscheidenheid
van aspirant-gemachtigden niet door een dergelijke terminologie worden
gedekt. Een minderheid van de leden zou het vaststellen van criteria
voor het ver-wnningenbeleid geheel aan de wetgever willen overlaten.
1 Ter vermijding van misverstand dient erop te worden gewezen, dat het censuurverbod ten aanzien van de omroep onverlet laat de bevoegdheid om met inachtneming
van bij de wet te stellen regels een uitzending te onderbreken.
a Een voorstel van deze strekking is gedaan door de Radioraad.
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De overige leden achten een zekere richtlijn toch \vel gewenst. Zij zouden willen voorkomen, dat de
uitsluitend technische criteria
aanlegt zodat in de praktijk de financiële draagkracht ïan betrokkenen
zwaar gaat wegen. Huns inziens zal er bij het vergunningenstelrel in
ieder geval van moeten worden uitgegaan, dat de omroep een geschakeerd beeld dient te vertonen.
Het belang van een gedifferentieerde omroep zal huns inziens bij de o p
zet van het vergunningenstelsel in acht dienen te worden genomen. De
organisatorische vorm van het omroepbestel is hierbij overigens niet in
het geding. De voorgestelde tekst laat zowel het huidige bestel als een
zogenaamde nationale omroep toe.
De commissie merkt hierbij op, dat de door haar voorgestelde grondwettelijke regeling ten aanzien van de omroep in belanerijke mate een
institutioneel karakter heeft. Door middel van het wettelijk geregslde
omroepbestel worden bepaalde groeperingen of instellingen in de gelegenheid gesteld tot het doen van uitzendingen. Preventieve censuur ten
aanzien van deze uitzendingen wordt uitgesloten. Weliswaar wordt hisrdoor een garantie gegeven aan de individuele burger, die zich in het
kader van deze uitzendingen van de omroep bedient; een recht van de
individuele burger om zijn inzichten door middel van de omroep uit te
dragen, ligt hierin evenwel niet besloten.

Artikel 9
Het recht tot vereniging, vergadering en betoging wordt erkend. De
wet regelt en beperkt de uitoefening van dit recht in het belang van de
openbare orde.

Het recht tot vereniging en vergadering, neergelegd in artikel 9 van de
Grondwet, heeft in artikel 8 van de proeve een herformulering gekregen. De inhoud van de beide artikelen stemt vrijwel geheel overeen. De
door de staatswmmissie voorgestelde redactie sluit, behoudens een
aanvulling en een terminologische verandering, aan op de tekst van de
proeve.
Deze aanvulling betreft het recht van betoging. Deze uitingsvorm is de
laatste jaren sterker in de belangstelling komen te staan. Op zich is de
betoging niet een specifiek verschijnsel van deze tijd; ook in vroeger
Tweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)

ARTIKELSGEWIJS

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1967 Commissie-Cals/Donner, verslag, plenair, 1969-09-19

jaren kwamen betogingen vrij veelvuldig voor. De behoefte aan deze,
zich in sterke mate rechtstreeks tot de medeburgers richtende, uitingsvorm blijkt echter heden ten dage te zijn toegenomen. Niet uitgesloten
is, dat deze behoefte gaandeweg weer zal verflauwen. Toch zal men er
zich thans op moeten instellen, dat de betoging onder de huidige verhoudingen voor velen een belangrijk medium vormt.
Het is echter de vraag, of aan de betoging zodanige betekenis kan worden toegekend, dat dit recht als grondrecht dient te worden opgene
men.' Verschillende argumenten pleiten voor een zekere temghoudendheid. Zo kan worden gesteld, dat dit recht niet tot de grondstmctuur
behoort van de politieke samenleving. Grondrechten als de dmkpersvrijheid en het recht tot vereniging en vergadering zijn van w fundamentele betekenis, dat grondwettelijke waarborging vereist is. De daarin begrepen mogelijkheid van misbmik door de burger alsmede de rechterlijke controle op de wetgeving zijn hier aanvaardbaar. Ten aanzien
van het beto@ngsrecht kan dit echter betwijfeld worden. Voorts dient
bedacht te worden, dat de vrijheid tot het houden van betogingen een
veel minder absoluut karakter kan hebben dan de vrijheid tot het organiseren van verenigingen en vergaderingen. Deze laatste kunnen kwantitatief ongelimiteerd worden toegelaten; ten aanzien van de betogingen ligt
er een grens, ook al gezien de omstandigheid, dat de openbare weg
primair een andere bestemming heeft. Tenslotte past ook in zoverre een
zekere terughoudendheid tegenover grondwettelijke waarborging van
het betogingsrecht, dat hierin door kwaadwillige elementen een aanknopingpunt zou kunnen worden gezien om zich van de straat meester
te maken. De gevaren van een dergelijke ontwikkeling behoeven geen
nadere adstructie.
De meerderheid van de commissie is van oordeel, dat incorporatie van
het betogingsrecht onder de grondrechten niettemin aanbeveling verdient. Het is geen onwrikbaar uitgangspunt, dat de grondrechten strikt
beperkt moeten blijven tot die rechten, die naar ieders overtuiging tot
de essentialia van onze rechtsorde gerekend kunnen worden. De bet*
ging neemt een bijzondere plaats in onder de verschillende vormen van
meningsuiting: het collectieve aspect staat hier duidelijk op de voorgrond. Onder erkenning van de mogelijkheden van misbmik, die juist
aan dit aspect verbonden zijn, mag toch worden gesteld, dat de wiiec-

1

Op opnernine \an het betoginejrecht onder de grondrechten wordt aangedrongen

in de ad\iezen van de P A P en van het Humanistisch Verbond.
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tieve meningsuiting een functie kan venullen in het politieke en maatschappelijke bestel.
Voorts dient te worden bedacht, dat voor hen, die geen toegang hebben tot de dmkpers of tot andere communicatiemedia, de betoging
veelal de enige mogelijkheid vormt om zich politiek te uiten. Tenslotte
is het naar het oordeel van de commissie onder de huidige omstandigheden gewenst, dat de wetgever de materie van het betogingsrecht regelt. Door middel van grond~vettelijkewaarborging, gepaard gaande
met een opdracht aan de wetgever tot nadere regeling. wordt zulks verzekerd.
Enige leden1 hebben er ernstig bezwaar tegen dat het recht op betoging
in de Grondwet wordt vastgelegd. Het betogen is i i n van de vele wijzen waarop van de openbare weg gebruik kan worden gemaakt. Zij zijn
van oordeel, dat het niet aangaat déze wijze van gebruik van de openbare weg als grondrecht in de Grondwet op te nemen tenvijl de andere
wijzen van gebruik, zoals bijvoorbeeld het rustig winkelen, het onbekommerd flaneren en het rijden met een auto, niet via een grondrecht
worden gewaarborgd. Bedacht dient voorts te worden dat uitoefening
van dit recht door een groep van burgers, naar de ervaring leert, vaak,
ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, leidt tot inbreuk op de
rechten en belangen van andere burgers.
Zij willen hiermede niet miskennen dat de betoging als een belangrijk
middel tot meningsuiting dient te worden beschouwd. Een wettelijke
regeling waarin het recht op betoging wordt uitgewerkt, achten zij dan
ook van belang, doch zij zouden in deze wettelijke regeling een harmu
nisatie tot stand gebracht willen zien tussen dat recht en het recht om
ook op allerlei andere wijzen van de openbare weg gebruik te maken.
Opneming van uitsluitend het recht op betoging in de Grondwet houdt
het bezwaar in, dat bij de uitoefening van dit recht ten nadele van andere weggebruikers de betoger een bevoorrechte positie inneemt doordat alleen zijn recht in de Grondwet is verankerd.
De commissie heeft het betogingsrecht systematisch een plaats toegedacht naast het recht tot vereniging en vergadering. Zulks niet zozeer
in navolging van de Westduitse opzet, volgens welke een betoging een
mobiele vergadering vormt, alswel omdat de motieven, welke tot regeling en beperking van deze rechten aanleiding geven, een grote mate
van overeenstemming vertonen. Ten aanzien van beide categorieën van
1

D e heren Kan, Verbrugh en Witte.
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rechten kunnen de beperkingsgronden onder de noemer van de openbare orde worden gebracht. Zou men het betogingsrecht als vorm van
meningsuiting een plaats geven in artikel 8, dan zou een gedifferentieerde opzet vereist zijn.
De beperkingsgrond 'in het belang van d e openbare orde' dient ruim
geïnterpreteerd te worden. Niet alleen het voorkomen van wanordelijkheden valt hieronder, maar ook het complex van waarden, waarvan de
bescherming thans oi~ereenkomstigde wet van 1855 tot een beperking
van de verenigings- en vergaderingsvrijheid kan leiden. In dit verband
kan worden gewezen op het verschil in redactie tussen de onderhavige
bepaling en het derde lid van artikel 6. Aldaar wordt de veel engere
omschrijving 'ter handhaving van de openbare orde' gebezigd.
In de te dezer zake gebezigde terminologie is de proeve niet gevolgd.
De proeve bezigt de formulering, dat de wet 'bepalingen vaststelt'. In
de toelichting (paragraaf 26) wordt aangegeven, dat zulks, evenals in
het bestaande grondwetsartikel, betekent dat de wet het recht kan regelen en beperken. Delegatie zou echter ingevolge de in de proeve voorgestelde redactie niet mogelijk zijn (vergelijk hierboven de paragraaf
Terminologie). De staatscommissie is echter van oordeel, dat in het
onderhavige geval delegatie behoort te zijn toegelaten; zo zou aanleiding kunnen bestaan de nadere regeling van het betogingsrecht toe te
vertrou\ven aan lokale organen.' In de redactie van het voorschrift kan
zulks tot uitdrukking worden gebracht door de bestaande grondwettelijke terminologie te handhaven.
De commissie heeft tenslotte overwogen, of tevens de vrijheid o m zich
niet bij een vereniging aan te sluiten grondwettelijk zou moeten worden
erkend. In het bestaande grondwetsartikel ligt een dergelijke vrijheid
niet besloten; venvezen zij naar het arrest van de Hoge Raad van 24
april 1933, S.J.1933, blz. 1473. Naar het oordeel van de commissie
verdient een desbetreffende aanvulling van het grondwetsartikel geen
aanbeveling. In het algemeen dient de overheid zich van verenigingsdwang te onthouden. E r zijn echter gevallen aanwijsbaar, waarin verenigingsdwang voorkomt. Het gebruikmaken bij overheidsactiviteiten
van privaatrechtelijke rechtsvormen kan het noodzakelijk maken betrokkenen tot aansluiting te verplichten. Te denken valt bijvoorbeeld aan
bedrijfsverenigingen in het kader van de sociale v e ~ e k e r i n g Een
. ~ zo1 De staatscommissie laat in het midden of hier sprake is van delegatie in de staatsrechtelijke betekenis van het woord.
2 Vergelijk de artikelen 4 en 7 \an de Organisatiewet sociale verzekering.
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danige vorm van verenigingsdwang kan verantwoord zijn; de Grondwet
dient hieraan niet in de weg te staan.'

Artikel I 0

I Buiten de gevallen bij de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid
worden ontnomen.
2 De berechting van hem, aan wie met het oog daarop zijn vrijheid
is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.
3 Hij, aan wie anders dan op rechrerlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt
in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet re bepalen
termijn.
4 De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling indien hij de
vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.
Het bestaande artikel 171 Grondwet heeft in artikel 10 van de proeve
een herformulering gekregen, waarbij als nieuw element het habeas corpus-beginsel is opgenomen. De door de staatscommissie voorgestelde
redactie sluit aan op het proeveartikel; op enkele punten zijn wijzigingen en aanvullingen aangebracht.
De belangrijkste hiervan is vervat in het tweede lid. Op het voetspoor
van artikel 5 van het verdrag van Rome beoogt de voorgestelde bepaling een waarborg te scheppen tegen onevenredig lang voorarrest voorafgaand aan de berechting. In de praktijk zijn gevallen voorgekomen,
waarin naar veler opvatting de duur van het voorarrest redelijke grenzen te buiten ging. Voor dergelijke gevallen beoogt de voorgestelde bepaling een voorziening te bieden.
Het derde lid stemt, op enkele redactionele afwijkingen na, overeen
met het tweede lid van het proeveartikel. In plaats van 'de vrijheid
wordt ontnomen' is de formulering gekozen 'de vrijheid is ontnomen'.
Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht, dat het beroep op de rechter
tevens openstaat, indien de gearresteerde na door de rechter te zijn gehoord gedurende geruime tijd wordt vastgehouden. Onder deze om1 De heer Meuwissen merkt ten aanzien van het onderhavige artikel nog op, dat zijns
inziens de huidige regeling, waarbij de overheid door haar erkenning de rechtspersoonlijkheid verleent (artikel 5 van de Wet vereniging en vergadering) weinig recht
doet aan de strekking van het vrijheidsrecht.
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standigheden heeft het beroep een overeenkomstige betekenis als het
beroep op grond van het tweede artikellid. Voorts is in plaats van
'krachtens rechterlijk bevel' de terminologie gebezigd 'op rechterlijk
bevel'. Het beroep op de rechter dient open te staan in alle gevallen
waarin niet de rechter zelf de vasthouding heeft bevolen.
Het vierde artikellid laat naar zijn strekking een nadere wettelijke rege
ling toe, maar vereist deze niet. De commissie heeft in dit verband
overwogen, of niet de gewone rechter zou moeten worden aangewezen
als bevoegde instantie, tot wie de gearresteerde zich kan wenden en die
de invrijheidstelling kan bevelen. Veelal zal immers de gewone rechter
door vooropleiding en ervaring het meest tot een juiste beoordeling in
staat zijn. Anderzijds zijn er gevallen, waarin het weinig zinvol zou zijn
een beroep op de gewone rechter open te stellen, terwijl de hoofdzaak
bij een andere rechter dient. Zo kan een administratieve rechter de aanhouding en voorgeleiding van getuigen bevelen; in een dergelijk geva1
zou redelijkemijze het beroep ingesteld moeten kunnen worden op dezelfde administratieve rechter. Nog duidelijker ligt de zaak bij de militaire rechtspraak; daarin dient de gewone rechter niet te worden gemengd. Een en ander overziende is de commissie tot de conclusie gekomen, dat overeenkomstig de opzet van de proeve de bevoegdheid tot
het &handelen van het beroep en eventueel tot het in vrijheid stellen
van de gearresteerde dient te benisten bij de rechter, die in het concrete geval ook bevoegd zou zijn een bevel tot vrijheidsontneming te
geven.
De commissie heeft tenslotte overwogen, of in de Grondwet de beginselen van fair trial, zoals deze in artikel 6 van het Verdrag van Rome zijn
vervat, dienen te worden vastgelegd. Zij is van oordeel, dat zulks, naast
de uitvoerige regeling welke het Wetboek van Strafvordering bevat, niet
nodig is; te dezer zake kan voldoende op de wettelijke regeling worden
vertrouwd.
Artikel I I
Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane
wettelijke strafbepaling.
In artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht is het beginsel vastgelegd,
dat aan strafbepalingen geen teruperkende kracht wordt verleend. Een
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overeenkomstige bepaling is vervat in artikel 7 van het verdrag van
Rome; een uitzondering wordt in dit artikel gemaakt voor zoveel brtreft misdrijven tegen de mensheid, zoals deze na de tweede wereldoorlog te Neurenberg zijn berecht.
De grote meerderheid van de leden der staatscommissie zou het begnsel van nulla poena sine praevia lege poenali, zoals het thans in het
Wetboek van Strafrecht is vastgelegd, in de Grondwet willen verankeren. Aan de toetsing van wettelijke voorschriften aan dit beginsel thans reeds mogelijk krachtens het bepaalde in genoemd artikel 7 van
het verdrag van Rome - wordt hierdoor een nadere rechtsbasis gegeven.
Overneming van de in het verdrag van Rome vervatte uitzondering met
betrekking tot misdrijven tegen de mensheid achten deze leden niet
noodzakelijk. Dientengevolge zal de in de Grondwet op te nemen waarborg een verdere strekking krijgen dan die in het verdrag.
Opgemerkt dient te worden, dat ingevolge artikel 15 van het verdrag
ook onder omstandigheden van nood geen afwijking van het nulla poena beginsel, zoals in artikel 7 omschreven, toelaatbaar is.
Enkele leden van de commissie1 zien in het onderhavige voorstel geen
duidelijke voordelen. Naar geldend recht kunnen strafbepalingen. afkomstig van lagere publiekrechtelijke lichamen, worden getoetst aan
artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht, tenvijl alle strafbepalin,oen ook die vervat in wetten in formele zin - kunnen worden getoetst aan
artikel 7 van het verdrag. Dit vormt een afdoende garantie; aan overneming van het verdragsartikel in de Grondwet bestaat in de zienswijze
van deze leden geen behoefte.

Artikel 12

I Het binnentreden in een woning tegen de wil van de bewoner ic
alleen geoorloofd in de gevallen bij de wet bepaald, met inachtneming
van bij de wet vastgestelde vormen.
2 Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve,
in de gevallen bij de wet bepaald, op last van een bij de wet aangewezen gezag.

De heren Donner, Kan en Prins.
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De bestaande Grondwet bevat twee grondrechten, welke geacht kunnen worden met name de persoonlijke levenssfeer te beschermen: artikel 172 (de onschendbaarheid van de woning) en artikel 173 (het briefgeheim). Deze artikelen hebben in de artikelen 11 en 12 van de proeve
een herformulering gekregen. Behoudens vermelding van het telefoongeheim naast het briefgeheim bevat de redactie van de proeve geen belangrijke vernieuwingen.
De staatscommissie stelt voor de waarborgen tegen inbreuken van de
zijde van de overheid op de persoonlijke levenssfeer in één artikel samen te brengen. De redactie van het door haar voorgestelde artikel
stemt in hoofdzaak overeen met de formulering van de proeve; op enkele punten worden echter wijzigingen voorgesteld.
In de eerste plaats betreft dit de eisen, waaraan voor het binnentreden
van een \voning tegen de wil van de bewoner moet worden voldaan.
Artikel 172 Grondwet eist een bijzondere of algemene last van een
macht door dc wet aangewezen. In de proeve wordt dit vereiste vermimd tot een last van een bij of krachtens de wet aangewezen gezag.
Deze vermiming acht de commissie ongewenst. In de praktijk kan de
algemene last niet worden ontbeerd; hier dient tegenover te staan, dat
de aanwijzing van het tot afgeven van de last bevoegde gezag door de
wetzever zelf zal dienen te geschieden.
Voorts is in het voorstel van de staatscommissie naast het briefgeheim
en het telefoongeheim tevens het telegraafgeheim vermeld.' De in de
proeve voorgestelde vermelding van het telefoongeheim acht de commissie een gelukkige vernieuwing; daarbij dient echter waarborging van
het telegraafgeheim niet achterwege te blijven. Weliswaar zou het telegraafgeheim door middel van een extensieve interpretatie onder het
brief- en telefoongeheim kunnen worden gebracht; het verdient echter
de voorkeur te dezer zake onzekerheden uit te sluiten. Het noemen
van het telexgeheim daarentegen acht de commissie niet noodzakelijk;
het betreft hier een vorm van telegrafie.
Tenslotte wijkt de door de commissie voorgestelde redactie in zoverre
af van de redactie van de proeve, dat de aanwijzing van het gezag, dat
1 In het advies van de politieke panij D 6 6 wordt aangedrongen o p waarborging van
de onschendbaarheid niet alleen i a n het briefgeheim en het telefoongeheim, maar ook
van het geheim van andere communicatiemedia. De commissie veronderstelt, dat hierbij is gedacht aan het telegraafgeheim en eventueel het telexgeheim; ten aanzien van d e
overige communicatiemedia vervult de overheid niet een zodanige centrale rol, dat d e
Grondwet waarborgen dient t e geven tegen geheimschending van overheidswege.
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tot opheffing van het geheim last kan geven. door de wetgver zelf dient
te geschieden. Aanwijzing krachtens de wet, zoals in de proeve voorgesteld, is uitgesloten. De grootst mogelijke meerderheid van de commissie kan zich ermee verenigen, dat niet meer in alle gevallen de last
door de rechter moet worden gegeven, zoals dit in het bestaande artikel
173 Grondwet is voorgeschreven. Gevallen zijn denkbaar waarin een
andere instantie dan de rechter meer in aanmerking komt. Dit dient
echter door de wetgever zelf te worden beoordeeld.'
De staatscommissie heeft overwegen, of tevens nog andere bepalingen
inzake de bescherming van de privacy zouden moeten worden op,oen*
men.2 Dat de privacy in de huidig tijd bijzonder kaetsbaar is zebleken
en uit dien hoofde behoefte bestaat aan nadere wettelijke bescherming
naast de in het voorgestelde artikel vastgelegde waarborgen. behoeft
geen betoog. Het is echter de vraag, op welke punten de Grondwet deze
aanvullende bescherming zou moeten toespitsen. De commissie zal in
het kader van de behandeling van de sociale grondrechten op deze
vraag terugkomen.s

Artikel I 3

I Onteigening in het algemeen belang kan alleen geschieden tegen
vooraf verzekerde schadevergoeding, naar regels bij de wet te stellen.
2 De schadevergoeding behoeft niet vooraf verzekerd te zijn wanneer
ingeval van nood onverwijld onteigening geboden is.
3 In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat recht op vergoeding van of tegemoetkoming in de schade, indien in het algemeen
belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt.
1 D e heer Gruijters is van oordeel, dat de beslissing omtrent de opheffing van het geheim aan de rechter dient te blijven toevertrouwd. Eenzelfde standpunt wordt ingenomen in het advies van de p.S.p.
2 In d e adviezen van de De Savornin Lohrnanstichting en van de Centrale Raad voor
de Volksgezondheid wordt gewezen op het belang van een doeltreffende bescherming
van de privacy. In het advies van de De Savomin Lohrnanstichting wordt daarbij bepleit aan de desbetreffende waarborg derdenwerking toe te kennen.
D e heer Meuwissen, die derdenwerking van grondrechten voorstaat (vergelijk hierboven de desbetreffende paragraaf) wijst erop, dat met name bij het onderhavige grondrecht de betekenis van derdenwerking tot uitdrukking komt: de privacy-bescherming
zou zijns inziens een bescherming tegenover medeburgers moeten omvatten.
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De bestaande Grondwet geeft in artikel 165 een regeling, waardoor de
onteigening met de nodige waarborgen is omringd. In samenhang hiermee garandeert artikel 166 een schadeloosstelling ingeval van politierechtelijke vernietiging of onbmikbaarmaking van eigendom. In verband met het bepaalde in additioneel artikel 11 van de Grondwet is deze
laatste garantie evenwel nooit tot leven gekomen. Voorts eist artikel
166 een wettelijke regeling van het gebruik van eigendom tot het voorbereiden en het stellen van militaire inundatiën.
De kern van deze voorschriften is overgenomen in artikel 13 van de
proeve. De staatscommissie kan zich met deze opzet verenigen; het
door haar voorgestelde artikel stemt overeen met het proeveartikel, behoudens een kleine redactionele vereenvoudiging in het derde lid.'
Opgemerkt zij, dat het vereiste van een zogenaamde 'nutswet' niet is
overgenomen uit het bestaande artikel. Van de door dit artikel geopende mogelijkheid onteigening te doen plaatsvinden zonder zodanige wet
is in de praktijk op zo mime schaal gebruik gemaakt, dat nog slechts in
uitzonderingsgevallen een onteigening op een nutswet benist. Een reële
waarborg ligt in dit vereiste dan ook niet meer besloten.
Het bestaande grond\vetsartikel spreekt over onteigening 'ten algemenen nutte': het thans voorgestelde artikel bezis, overeenkomstig het
proeveartikel. de terminologie 'in het algemeen belang'. Hiermee
aardt aangegeven. dat onteigening ook mogelijk is in gevallen, waarin
het directe nut van de onteigening in de particuliere sfeer ligt. Slechts
is vereist, dat het algemeen belang hierdoor wordt bevorderd.
De staatscommissie heeft overwogen, of niet het eigendomsrecht zelf
1 In het advies van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving wordt betoogd,
dat de bestaande uitzonderingskpaling ten aanzien van het recht van aardhaling (artikel 165. laatste lid. van de Grondwet) niet kan worden gemist. In de proeve wordt
het standpunt ingenomen. dat vermelding van dit recht overbodig is, daar het onteigenin-ganikel niet de strekking heeft bestaande rechten ten aanzien van eigendommen o p te heffen. Genoemde commissie betwijfelt de overbodigheid van bedoelde vermelding. aanzezien het recht van aardhaling behoort tot het publieke recht en volgens
de doctrine een species is van onteigening.
De staatscommissie acht deze argumentatie niet overtuigend. Wanneer het onteigeningsanikel een nieuwe redactie krijgt en in de toelichting duidelijk wordt gesteld, dat
het niet de bedoeling is het recht van aardhaling aan te tasten, kan men zich hiertegenover niet k r o e p e n o p een doctrine, welke is gebaseerd o p het recht dat een eeuw geleden gold en o p de desbetreffende jurispmdentie.
Dat het voorgestelde artikel op het punt van het recht van aardhaling de toestand zou
doen herleven van de Grondwet van 1848, zoals de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving stelt, kan d e r h a l ~ eniet worden beaamd; het nieuwe artikel heeft o p
dit punt een andere strekking dan artikel 147 van de Grondwet van 1848.
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met zoveel woorden in de Grondwet moet worden verankerd. Zij is tot
de conclusie gekomen, dat dit noch noodzakelijk noch gewenst is. De
erkenning van het eigendomsrecht ligt impliciet aan de voorgestelde bepaling ten grondslag. De grondwettelijke garantie kan worden toegespitst op de rechtsfiguur van de onteigening; zewaarborgd dient te
zijn dat de onteigening slechts volgens een wettelijke procedure en tegen schadeloosstelling kan plaatsvinden. Een uitdrukkelijke garantie
van het eigendomsrecht zou voorts de noodzaak met zich brengen ook
de beperkingsmogelijkheden alsmede bepalingen omtrent het bezitsrecht in de Grondwet vast te leggen. De gedifferentieerdheid van deze
materie maakt zulks praktisch ondoenlijk.
Een van de leden1 wijst er op, dat in enkele andere staten de eigendom
wel grondwettelijk is erkend. Dit lid is van mening, dat de erkenning
van de eigendom behoort tot de grondrechten van de samenleving en
stelt voor een inleidend artikel toe te voegen, dat vermeldt dat de eigendom van natuurlijke en van rechtspersonen wordt erkend, terwijl de
wet vaststelt wat de begrenzing van dit recht is.
Voor zoveel betreft de politierechtelijke vernietiging of onbmikbaarmaking van eigendom en beperking in de uitoefening van het eigendomsrecht kan de Grondwet niet verder gaan dan de toezegging, dat in de
gevallen bij of krachtens de wet bepaald recht bestaat op vergoeding
van of tegemoetkoming in de schade. Een meer omvattende garantie
zou in de praktijk niet waargemaakt kunnen worden. Hierbij dient te
worden aangetekend, dat zich in de wetgeving een tendens aftekent om,
wanneer bij het opleggen van beperkingen aan het recht op of het gebruik van onroerend goed rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van het ontstaan van onevenredige of abnormale schade,
waarvan de vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd, de overheid te verplichten de belanghebbende op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe te kennen.2 De voorgestelde terminologie 'vergoeding van of
tegemoetkoming in de schade' laat te dezer zake de rechtsontwikkeling
de nodige vrijheid. Dat de bepaling op het eigendomsrecht is toegespitst,
sluit niet uit, dat in de wetgeving ten aanzien van andere rechten eenzelfde lijn wordt gevolgd.

De heer Verbmgh.
Vergelijk de beschouwingen van Mr. J. M. Kan in de bundel Onroerend goed, Deventer 1968.
1

2
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Artikel 14
Wettelijke voorschriften vinden geen toepassing indien deze toepmsing niet verenigbaar zou zijn met de bepalingen van deze afdeling.
Het voorstel om de wetten toetsbaar te maken aan de in de Grondwet
vervatte grondrechten is reeds hierboven in de paragraaf Rechterlijke
toetsing toegelicht.
Opgemerkt zij, dat de in de redactie van het voorgestelde artikel gebezigde formulering 'wettelijke voorschriften' niet doelt op de bepalingen
van de Grondwet zelf. Het spreekt voorts vanzelf, dat, waar de Grondwet zelf afwijking toelaat (artikelen 202 en 203), toetsing van de daarop gegronde wetgeving aan de grondrechten niet mogelijk is. Een uitdrukkelijke herinnering hieraan, zoals in het overeenkomstige proeveartikel voorgesteld (artikel 78, tweede lid) lijkt niet nodig.
In de redactie van het artikel is ervan uitgegaan, dat de grondrechten
worden opgenomen in een afzonderlijke afdeling van het eerste hoofdstuk van de Grondwet. Het onderhavige artikel zou aan het slot van
deze afdeling kunnen worden geplaatst.

Additioneel artikel I
De wet, bedoeld in het derde lid van artikel 6, wordt binnen 5 jaar
voorgedragen. Tot haar inwerkingtreding blijft de volgende bepaling
van kracht:
Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen wordt toegelaten, behoudens de nodige maatregelen ter verzekering
der openbare orde en nut.
Onder dezelfde bepaling blijft de openbare godsdienstoefening buiten
de gebouwen en besloten plaatsen geoorloofd, waar zij thans naar de
wetten en reglementen is toegelaten.
Overeenkomstig het bepaalde in het derde lid van het door de staatscommissie voorgestelde artikel 6 verdwijnt het zogenaamde processieverbod uit de Grondwet. Hiermee gaat gepaard de opdracht aan de
wetgever tot het treffen van een regeling, op grond waarvan een verbod
kan worden gegeven indien zulks ter handhaving van de openbare orde
vereist is. Het behoeft geen betoog, dat de in artikel 6 voorgestelde o p
Tweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)

RAPPORT INZAKE DE KLASSIEKE GRONDRECHTEN
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1967 Commissie-Cals/Donner, verslag, plenair, 1969-09-19

zet eerst in werking zou dienen te treden wanneer bedoelde wet tot
stand is gekomen. Met het oog hierop kan een bepaling van overgangsrecht niet worden gemist.
De commissie heeft overwogen, of de totstandkoming van bedoelde wet
aan een termijn moet worden gebonden. Omtrent het belang van het
stellen van een termijn is de grootst mogelijke meerderheid van de commissie het eens.' Het zou ongewenst zijn indien de nieuwe grondwetsbepaling gedurende langere tijd een dode letter zou blijven door stilzitten van de wetgever of door een zeer langdurig proces van voorbereiding van de wettelijke regeling. Anderzijds moet zodanige termijn
niet te kort worden genomen; in de praktijk zou kunnen blijken, dat
eerst na langdurig overleg met de betrokken groeperingen een regeling
tot stand kan worden gebracht, weke alleszins bevrediging schenkt
De commissie stelt derhalve voor in het additionele artikel vast te leggen, dat de wettelijke voorziening binnen 5 jaren voorgedragen dient te
worden. De commissie spreekt het vertrouwen uit dat, in geval van realisering van de door haar voorgestelde grondwetsbepalingen, de wetgever deze termijnstelling m a a r zal laten wegen.
De commissie geeft aan deze opzet de voorkeur boven een termijnsteliing, welke een fataal karakter heeft. Dit zou impliceren, dat het bepaalde in het derde lid van artikel 6 na het verstrijken van de termijn
van rechtswege werking krijgt, ook indien op dat tijdstip de bedoelde
wetteiijke regeling nog niet tot stand zou zijn gekomen. Alsdan zou het
houden van openbare godsdienstoefeningen buiten gebouwen en beslcten plaatsen aan generlei beperking meer kunnen worden gebonden.
Situaties zouden zich dan kunnen voordoen, welke ongewenste spanningen oproepen. De commissie zou het onverantwoord achten, indien
dit risico zou worden aanvaard.

Additioneel artikel ZZ
Totdat ter zake bij wettelijke regeling een voorziening zal zijn getrof.
fen, blijft de volgende bepaling v m kracht:
1 De heer Verbrugh Pet tot het stellen van een termijn geen aanleiding. Indien de
voorgestelde nieuwe grondwetsartikelen in beide kamen met de voor grondwetsherziening vereiste gekwalificeerde meerderheid der uitgebrachte stemmen zijn aanvaard,
mag - aldus dit lid - worden aangenomen, dat de realisering van de onderhavige wettelijke regeling niet op moeilijkheden zal stuiten.
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De traktementen, pensioenen en andere inkomsten, van welke aard
ook, thans door de onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leraars genoten wordende, blijven aan dezelve gezindheden verzekerd. Aan de leraars, welke tot nog toe uit 's Lands kas geen, o f een
niet toereikend traktement genieten, kan een traktement toegelegd, of
her bestaande vermeerderd worden.
Bij brief van 24 febman 1969 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken de staatscommissie in kennis gesteld van de inhoud van het in febmari 1967 aan de regering uitgebrachte rapport van de Staatscommissie
voor de zaken van de Erediensten (naar haar laatste voonitter veelal
de commissie-Van Walsum genoemd), alsmede van het desbetreffend
regeringsstandpunt.' Onder verwijzing naar dit regeringsstandpunt verzocht de bewindsman advies met betrekking tot de vraag, of de door
de regering beoogde afkoopregeling al dan niet moet worden gebaseerd
op een additioneel artikel van de Grondwet. Dit advies ware uit te
brengen als onderdeel van het aan de staatscommissie verzochte i n t e
rimrapport.
Artikel 185 der Grondwet verzekert de onderscheidene godsdienstige
gezindheden of hun leraars het blijvend genot van de traktementen,
pensioenen en andere inkomsten, welke door hen anno 1815 werden
genoten. Het artikel stelt daarbij buiten twijfel, dat toelegging van nieuwe traktementen of vermeerdering van de bestaande mogelijk is.
Op grond van dit artikel worden van rijkswege verschillende uitkeringen
gedaan; paragraaf I11 van het rapport van de commissie-Van Walsum
geeft hiervan een overzicht.2 Ook buiten artikel 185 om bestaan financiële betrekkingen tussen het Rijk en de kerken; genoemd kunnen worden uitkeringen ten behoeve van kerkelijk onderwijs, subsidies ter zake
van jeugdzorg en maatschappelijk werk alsmede premies bij de stichting van kerkgebouwen.3
Wijzigingen op het terrein van de financiële betrekkingen tussen het
Rijk en de kerkgenootschappen kunnen in beginsel buiten artikel 185

1 Deze stukken zijn thans opgenomen onder de gedrukte stukken der Tweede Kamer,
zitting 1968-1969, 10030, m. 1 en 7.
2 De commissie vermeldt onder meer traktementen van predikanten en geestelijken,
kinder-, school- en academiegelden \.oor predikantskinderen en emeritaats- en weduwenpensioenen.
Vergelijk voorts genoemde paragraaf van het rapport van de commissie-Van Walsum.
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der Grondwet om gerealiseerd worden; dit artikel geeft slechts een specifieke, in de historie wortelende garantie, welke voor een deelgebied
van deze financiële betrekkingen geldt.
Wil men daarentegen tot een gewijzigde opzet geraken van de in dit
grondwetsartikel bedoelde financiële betrekkingen, dan zal dit naar het
oordeel van de staatscommissie niet zonder grondwetsherrienin,0 mogelijk zijn. Het artikel garandeert bepaalde uitkeringen en staat daarmee aan elke vorm van aantasting van deze uitkeringen in de weg.
Weliswaar zou verdedigbaar zijn, dat een kapitalisering van deze uitkeringen en uitbetaling van dit kapitaal aan de rechthebbenden zich met
bedoelde garantie zou verdragen, zoals bij de behandeling van de begroting van financiën voor het jaar 1923 door de regering werd aangsvoerd.' Gezien de omstandigheid, dat de aanspraken voor het overgrote deel naar standplaatsen en personen zijn geïndividualiseerd, zou
dan echter de vraag, wie in de zin van het grondwetsartikel als rechthebbenden moeten worden aangemerkt, praktisch onoplosbare problemen oproepen. Zonder grondwetsherziening lijkt deze weg dan ook onbegaanbaar.
Een grondwetsherziening op het punt van artikel 185 zou in verschillende vorm kunnen worden opgezet:
a Artikel 185 zou kunnen worden vervangen door een nieuw artikel,
waarin een grondwettelijke basis wordt gegeven voor de regeling van de
financiële verhouding tussen het Rijk en de kerkgenootschappen.
In dezer voege wordt door de commissie-Van Walsum voorgesteld (paragraaf IX van haar rapport) in een additioneel artikel vast te leggen,
dat de geldelijke betrekkingen tussen het Rijk en de kerken bij de wet
worden geregeld. Het is de staatscommissie niet duidelijk geworden,
waarom in het voorstel van de commissie-Van Walsum een dergelijke
bepaling, welke niet geacht kan worden van transitoir recht te zijn, onder de additionele artikelen van de Grondwet zou moeten worden o p
genomen. De onderhavige opdracht aan de wetgever zou, evenals zulks
geldt voor andere vergelijkbare opdrachten, gaan behoren tot de normale grondwettelijke voorschriften van blijvende betekenis. Zodanige
voorschriften dienen te worden opgenomen in de Grondwet zelf. Een
regeling van overgangsrecht daarentegen, zoals deze tevens door de
commissie-Van Walsum wordt voorgesteld (instandhouding van de be1 Vergelijk voor een overzicht van de desbetreffende beschouwingen P. J. Oud, Het
jongste verleden, deel I1 (tweede druk, 1968), blz. 273 e.v.
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staande uitkeringen ex artikel 185 totdat de nieuwe wettelijke regeling
in werking treedt) zou inderdaad onder de additionele artikelen dienen
te worden opgenomen.
b De materie van de financiële verhouding tussen het Rijk en de kerkgenootschappen zou geheel buiten de Grondwet kunnen worden geplaatst, zodat in de Grondwet zelf ter zake geen voorschriften meer
worden opgenomen.
Een dergelijke deconstitutionalisering zou met zich dienen te brengen,
dat haar gevolgen door middel van een additionele bepaling worden o p
gevangen. Artikel 185 kan niet zonder meer vervallen; noodzakelijkerwijze zal een nieuwe regeling - van blijvend dan wel van aflopend karakter - moeten worden getroffen, zodat in het additioneel artikel op
zijn minst de verplichting hiertoe en het ter zake competente orgaan
moeten worden aangegeven. Voorts zou in het additioneel artikel een
overgangsbepaling moeten worden opgenomen voor de periode, liggende tussen de inwerkingtreding van de herziene Grondwet en de inwerkingtreding van de nieuwe regeling.
In dit additioneel artikel kan tenslotte al dan niet worden vastgelegd,
wat in hoofdlijn het karakter zal dienen te zijn van de nieuwe regeling.
Voor beide mogelijkheden kan op een voorbeeld worden gewezen, enerzijds in de voorstellen van de staatscommissie-Van Schaik, anderzijds
in de proeve.
In de door de commissie-Van Schaik ontworpen grondwetstekst komt
artikel 185 niet meer voor, maar is hiervoor in de plaats een additioneel
artikel opgenomen, volgens hetwelk, in afwachting van een wettelijke
regeling omtrent de afkoop van de door de onderscheidene godsdienstige gezindten of denelver leraars uit 's lands kas genoten wordende
trahementen, pensioenen of andere inkomsten, de thans genoten inkomsten verzekerd blijven, zulks onder vermelding van de mogelijkheid
van toeieging van nieuwe traktementen of vermeerdering van de bestaande. In deze opzet zou derhalve een wettelijke regeling moeten worden getroffen, strekkende tot afkoop; een nieuwe regeling van andere
strekking zou niet toelaatbaar zijn.
In de proeve daarentegen wordt voorgesteld onder de additionele artikelen een bepaling op te nemen, volgens welke het bepaalde in artikel
185 der Grondwet van kracht zou blijven totdat in deze materie bij of
krachtens de wet is voorzien. Deze oplossing houdt derhalve in, dat de
wetgever de vrije hand krijgt bij de beslissing in welker voege een nieuwe regeling dient te worden getroffen. De door de commissie-Van
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Schaik beoogde afkoop zou mogelijk zijn, doch evenzeer een andere regeling; liquidatie van de in artikel 185 bedoelde financiële verhouding
tussen het rijk en de kerkgenootschappen zou niet zijn voorgeschreven.
We1 zou de wetgever verplicht zijn enigerlei regeling te treffen; doch
zelfs zou denkbaar zijn, dat deze regeling inhoudelijk geheel met die
van artikel 185 zou overeenstemmen.
De staatscommissie is van oordeel, dat de hierboven sub b bedoelde
deconstitutionaliserhg van de materie van artikel 185 der Grondwet
onder de huidige verhoudigen aanbeveling verdient. Genoemd artikel
beoogt niet een principiële regeling te geven van de financiële verhouding tussen kerk en staat. Bij de huidige verhoudingen sluit het voorschrift onvoldoende aan. Doch ook los van de specifieke inhoud van
artikel 185 acht de commissie de financiële verhouding tussen het rijk
en de kerkgenootschappen een onderwerp, dat zich moeilijk leent voor
regeling in de Grondwet. Deze financiële verhouding laat zich in verschillende vorm denken, variërend van een volledig ontbreken van
enigerlei betrekking tot tamelijk substantiële vormen van ondersteuning,
zoals zulks met name door de commissie-Van Walsum wordt voorgesteld. De gedachtenvorming over de meest wenselijke ontwikkeling te
dezer zake is thans volop gaande. Dit is een reden te meer thans geen
pogingen te doen om tot een nieuwe grondwettelijke regeling te komen.
Zoals hierboven vermeld, heeft de regering de staatscomnissie de
vraag voorgelegd, of de door haar beoogde afkoopregeling al dan
niet moet worden gebaseerd op een additioneel artikel van de Grondwet. Uit het voorgaande volgt, dat deze vraag bevestigend dient te worden beantwoord. Afkoop van de in artikel 185 bedoelde uitkeringen
houdt in, dat de in dit artikel vastgelegde financiële verhouding tussen
het rijk en de kerkgenootschappen een wijziging ondergaat, welke niet
op dit artikel kan worden gebaseerd. Het grondwetsartikel zou derhalve dienen te vervallen, onder opneming van een additioneel artikel,
waardoor de gevolgen hiervan worden opgevangen.
Zulks geeft echter nog geen uitsluitsel ter zake van het vraagstuk, of
in het additioneel artikel de hoofdlijn van de nieuw te treffen regeling
- dat wil zeggen in de zienswijze van de regering zfkoop - moet worden
vastgelegd.
D e commissie zou deze oplossing willen ontraden. De geschiedenis leert,
dat artikel 185 tot de meest delicate onderwerpen van ons grondwettelijk recht behoort. Het treffen van een nieuwe regeling, welke niet alleen bij de Staten-Generaal, maar ook bij de betrokken kerkelijke inTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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stanties de nodige ondersteuning vindt, zal verre van eenvoudig zijn.
De omstandigheid, dat de commissie-Van Walsum en de regering van
geheel verschillende inzichten blijk geven, toont reeds aan hoe aanzienlijke moeilijkheden nog te overwinnen zullen zijn, voordat de nieuwe
regeling het Staatsblad zal kunnen bereiken.
Onder deze omstandigheden zou het weinig raadzaam zijn de structuur
van de te treffen wettelijke regeling in de additionele artikelen der
Grondwet vast te leggen. De grondwetgever zou op dit punt een beslissing moeten nemen, zonder daarbij - in verband met de thans nog
beschikbare tijdsduur - door concrete wetsvoorstellen gemggesteund te
worden. Dat is geen aantrekkelijk vooruitzicht; de kans, dat een dergelijk additioneel artikel de eindstreep haalt, moet derhalve gering
worden geacht. Veeleer verdient het mitsdien aanbeveling de beslissing
omtrent het karakter van de nieuw te treffen regeling aan de wetgever
toe te vertrouwen.
De staatscommissie adviseert derhalve artikel 185 der Grondwet te laten vervallen onder opneming van het hierboven weergegeven, aan het
voorstel van de proeve ontleende additionele artikel.
In de aanhef van het artikel wordt de terminologie gebezigd 'totdat ter
zake bij wettelijke regeling een voorziening zal zijn getroffen'. Ingevolge
deze bepaling zou delegatie zijn toegelaten; verwezen zij naar de paragraaf Terminologie van dit rapport. De bepaling brengt voorts tot uitdrukking, dat de bestaande regeling blijft gehandhaafd totdat het gehele
complex van nieuwe voorzieningen in werking zal zijn getreden.

Additioneel artikel 111
De volgende bepalingen treden eerst na vijf jaren in werking. Bij of
krachtens de wet kan ten aanzien van elk van deze bepalingen een
eerder tijdstip van inwerkingtreding worden vastgesteld.
a Artikel 2 , tweede lid, tweede volzin.
b Artikel 8, eerste lid, voor zoveel betreft het garen van inlichtingen.
c Artikel 9, voor zoveel betreft het recht tot betoging.
d Artikel 12, tweede lid, voor zoveel betreft het telefoon- en telegraajgeheim.
De voorstellen van de staatscommissie omvatten enkele rechten waarvan de inwerkingtreding vóórdat de wetgever in de gelegenheid is geTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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weest tot regeling en beperking, moeilijkheden zou kunnen geven. Het
betreft hier de materie van het recht om het eigen land te verlaten, van
het recht om inlichtingen te garen, van het recht tot betoging en van
het telefoon- en telegraafgeheim. Het is dubieus of men zich ter voorlopige handhaving van de te dezer zake bestaande rechtssituatie kan
verlaten op de overgangsregeling van artikel 215 der Grondwet; zo zou
betwijfeld Lxnnen worden of gemeentelijke voorschriften met betrekking tot betogingen gewijzigd zouden kunnen worden in de overgangsperiode, welke met de totstandkoming van de vereiste wettelijke regeling wordt besloten. Voorts is het gewenst te voorkomen, dat deze
overgangsperiode te lang zal uitlopen. Met het oog hierop wordt voorgesteld een fatale termijn te stellen van vijf jaren.'
Aangezien op het tijdstip, waarop een wettelijke regeling is getroffen dan wel duidelijk is geworden, dat een regeling niet noodzakelijk is, zodat het recht onbeperkt kan gelden - geen reden meer bestaat waarom
het betreffende recht niet in werking zou kunnen treden, is in de tweede volzin van hot voorgestelde artikel bepaald, dat bij of krachtens de
wet een eerder tijdstip van inwerkingtreding kan worden vastgesteld.

1 De heren Jeukens en Meuwissen hebben zich tegen opneming van de onderhavige
bepaling uitgesproken, omdat naar hun mening de inwerkingtreding van grondrechten
niet afhankelijk dient te worden gesteld van een wettelijke regeling. De heer Cramer is
van oordeel, dat het additionele artikel niet dient te s!aan op het bepzalde onder b,
aangezien het daar genoemde artikel 8,eerste lid, aan de wetgever slechts een bevoegdheid toekent en geen verplichting.
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Minderheidsnota van Prof. Mr. H . J. M . Jeukens en Dr.
D . H . M . Meuwissen.

Aan de Koningin
De ondergetekenden mogen bij deze voorstellen de nieuwe Grondwet
te doen aanvangen met een bepaling, luidende:
Alle mensen zijn voor d e wet gelijk.

De ondergetekenden veroorloven zich dit voorstel als volgt toe te lichten.
1 . Het gelijkheidsbeginsel houdt enerzijds in, dat gelijke gevallen
gelijk moeten worden behandeld en anderzijds, dat ongelijke gevallen
overeenkomstig hun verschillen ook ongelijk moeten worden behandeld. In deze zin is het beginsel in een democratische rechtsstaat een
algemeen en fundamenteel rechtsbeginsel. De verwezenlijking van dit
beginsel is een van de belangrijkste constitutionele doeleinden. In dit
verband noemen de ondergetekenden de gebondenheid van het bestuur
aan algemeen verbindende voorschriften, de aanvaarding van het be
ginsel als een in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur, door de rechter als toetsingsgrond te hanteren, alsmede
de constitutionele waarborgen voor de eenheid van rechtspraak. Daarnaast bestaat evenwel in de moderne wetgeving een tendens om voor
de rechtsvinding - uiteindelijk - te refereren aan de uitspraak van de
rechter in het concrete geval. In termen van het gelijkheidsbeginsel betekent dit laatste dat het voor de wetgever niet meer mogelijk is vooraf
en in algemene regels de voor een gelijke of ongelijke behandeling relevante factoren definitief en uitputtend aan te duiden.
Aldus is de verwezenlijking van het gelijkheidsbeginsel een proces van
rechtsvinding, waaraan niet alleen wetgever, bestuur en rechter bij
voortduring participeren, maar waarin wetgeving en jurisprudentie elkaar ook steeds opnieuw beïnvloeden en corrigeren.
De opneming van dit rechtsbeginsel in het hoofdstuk inzake de grondrechten, betekent, dat de burger er een beroep op zal kunnen doen,
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zijnde de inachtneming van dit beginsel te zijnen aanzien een hem toekomend recht. Het betekent voorts, dat de rechter er een grondwettelijk
voorgeschreven maatstaf in zal vinden zowel tegenover daden van bestuur als tegenover daden van wetgeving. Het eerste is reeds geldend
recht en praktijk. Het laatste zal nieuw zijn ook voor wat betreft de
niet onschendbare wetgeving van lagere orde (vgl. H.R. 18 april 1967,
A.R.B. 1968, blz. 67).
2. Voor wat betreft de materiële betekenis van de voorgestelde bepaling mogen de ondergetekenden het volgende opmerken. Niet aile feitelijke verschillen kunnen in het recht uitdmkking vinden. Dit kan men
niet eisen noch van de wetgever, noch van het bestuur. Het kan evenwel zijn, dat het niet meer zakelijk te verantwoorden is en dat het als
onredelijk wordt ervaren, indien aan bepaalde feitelijke verschillen al
dan niet rechtswaarde wordt toegekend. Of en wanneer dit laatste zich
zal voordoen zal afhankelijk zijn van heersende rechtsopvattingen en
van de ontwikkeling van de positieve rechtsorde, zoals ook de administratiefrechtelijke toetsingsgrond wordt omschreven als een 'in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur'.
Het vorenstaande betekent, dat de voorgestelde bepaling als toetsingsgrond meer in het bijzonder grondslag zal zijn voor een wiilekeurtoetsing, d.w.z. voor het doen vermijden van situaties, waarin in redelijkheid de gelijkheid of ongelijkheid van behandeling niet te v e r d e d i ~ n
valt. De ondergetekenden zijn van oordeel, dat aan zodanig régime
ook de fiscale wetgeving en haar toepassingen onderworpen kunnen
zijn.

3. Ook de meerderheid van de commissie is bereid het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet tot uitdmkking te laten komen. Niettemin komen
de ondergetekenden tot een afwijkend voorstel met name op grond van
een tweetal overwegingen, te weten:
- de wijze, waarop in de gedachtengang van de meerderheid het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet uitdmkking moet vinden achten zij niet
de juiste wijze;
- de grondwettelijke bepaling, waarin het gelijkheidsbeginsel wordt
neergelegd, dient niet alleen betrekking te hebben op de rechtstoepassing, zoals de meerderheid het wil, maar ook op de wet zelf, terwijl het
een en het ander voor de rechter toetsbaar dient te zijn.
Deze beide overwegingen mogen thans nader worden toegelicht.
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4. De meerderheid gaat uit van het geldende artikel 4 van de Grondwet. Aan deze bepaling, daterende van 1815, werden sedertdien zeer
uiteenlopende betekenissen toegekend. Aanvankelijk fungeerde zij als
grondslag van vreemdelingenrecht en als getuigenis van Nederlandse
gastvrijheid. Later wordt in deze bepaling een waarborg gezien van het
recht van ieder mens om te gaan, te blijven en te vertrekken zonder te
kunnen worden gearresteerd of vastgehouden dan ingevolge de wet.
Thans constateert de meerderheid van de commissie, zulks in navolging
van de toelichting op de Proeve van een nieuwe Grondwet, dat 'in het
licht van de huidige rechtsopvattingen de bepaling aldus (kan) worden
begrepen, dat hierin het rechtsbeginsel van gelijke behandeling van
gelijke gevallen tot uitdrukking komt'.
De ondergetekenden stellen daartegenover, dat het - zeker indien men
een nieuwe Grondwet concipieert - niet juist is om voor de grondwettelijke formulering van een zodanig belangrijk rechtsbeginsel als het gelijkheidsbeginsel gebruik te maken van bewoordingen, welke interpretatief zo belast en omstreden zijn als de tekst van het huidige artikel 4
Grondwet.
De interpretatie van de meerderheid is in zeer voorzichtige bewoordiigen gesteld. Dat doet het bezwaar alleen nog maar zwaarder wegen.
Bovendien wordt door de meerderheid voorgesteld thans nog aan de
bepaling toe te voegen: 'zonder onderscheid van godsdienst, levensovertuiging, ras en geslacht'. Dit leidt ertoe, dat de bepaIing het meer beperkte karakter verwerft van een non-discriminatie-bepaling.
Concluderend zijn de ondergetekenden van oordeel, dat op de wijze als
door de meerderheid voorgesteld, niet op juiste wijze uitdrukking wordt
gegeven aan het algemene beginsel van de rechtsgelijkheid.
Om het laatste te bereiken stellen de ondergetekenden voor de Grondwet te doen aanvangen met: Alle mensen zijn voor de wet gelijk.
Daarbij zij opgemerkt, dat men de voorgestelde tekst onder meer kan
terupinden in art. 3 Belgische grondwet, art. 2 Franse grondwet 1958,
art. 7 Bundesverfassungsgesetz 1955 van Oostenrijk, art. 3 Gmndgesetz Duitse Bondsrepubliek, art. 11 Grondwet van Luxemburg, art.
3 Italiaanse grondwet, art. 5 Finse grondwet, art. 33 Grondwet 1963
van Yugoslavië en in art. 4 van de grondwet van Zwitserland.

5. De meerderheid van de commissie is voorts van oordeel, dat de
werking van de bepaling, waarin het gelijkheidsbeginsel tot uitdrukking
wordt gebracht, dient te zijn beperkt tot de rechtstoepassing. De meerTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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derheid ziet het met name als ongewenst, dat de rechter zou treden in
de beoordeling van de vraag of de wetgever op juiste wijze het gelijkheidsbeginsel verwezenlijkt. In de woorden 'gelijke bescherming' komt
- aldus de meerderheid - deze beperking tot uitdrukking.
De ondergetekenden laten geheel in het midden of uit de woorden 'gelijke bescherming' de door de meerderheid beoogde beperking inderdaad kan worden afgeleid. Zij zijn het in ieder geval met deze beperking niet eens en wel op de volgende gronden.
Allereerst mogen de ondergetekenden er op wijzen, dat zij ten principale voorstander zijn van een rechterlijke toetsing van wet aan Grondwet. Vanuit dit standpunt zien zij geen aanleiding daarop een uitzondering te maken voorzoveel ook bij toepassing van een wet het al dan
niet inachtnemen van een bepaald criterium zodanig onredelijk moet
worden geacht, dat van willekeur sprake is. A fortiori vinden zij daartoe geen aanleiding, nu het gaat om een bepaling, welke wordt opgen*
men in een hoofdstuk ten aanzien waarvan een meerderheid van de
commissie bedoelde rechterlijke toetsing aanvaardt. Een bijkomend bezwaar tegen de opvatting van de meerderheid achten de ondergetekenden nog de mogelijkheid om uit de term 'rechtstoepassing' af te leiden,
dat voor wat betreft de onderhavige bepaling ook de rechterlijke toetsing van algemeen verbindende voorschriften van lagere wetgevers zou
zijn uitgesloten.
Het vooropstellen van het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet, het niet
onttrekken van de wetgeving aan de werking van dat beginsel en de
handhaving ervan door de rechter wordt door de ondergetekenden niet
in de laatste plaats ook daarom van grote betekenis geacht, omdat op
de geschetste wijze toepassing en interpretatie van het gehele hoofdstuk door het gelijkheidsbeginsel zal worden beheerst. Met name zullen
ook alle wetten ter uitvoering van de bepalingen inzake de grondrechten - ook indien de voor de wetgever gereserveerde bevoegdheid niet
geclausuleerd zou zijn - toch altijd nog aan dit algemene beginsel en
zijn werking blijven onderworpen.
H. J. M. JEUKENS
D. H. M. MEUWISSEN
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Minderheidsnota van Dr. D. H . M. Meuwissen.

Aan de Koningin
Op twee onderdelen kan ondergetekende de opvatting van de meerderheid der staatscommissie, zoals die in bijgaand rapport tot uitdrukking
komt, niet delen. Deze onderdelen betreffen in de eerste plaats de verhouding tussen de klassieke grondrechten (vrijheidsrechten) en de sociale grondrechten en in de tweede plaats het vraagstuk van de derdenwerking van de grondrechten. Hij veroorlooft zich zijn standpunt in
deze nota nader toe te lichten.

I

Klassieke grondrechten en sociale grondrechten

De staatscommissie voert in hoofdstuk I van deel I van haar rapport
drie motieven aan voor haar gedragslijn om wel een interimrapport
over de klassieke grondrechten uit te brengen, maar terzake van de sociale grondrechten nog geen advies te formuleren. Het eerste motief is
dat de Minister van Binnenlandse Zaken om een interimadvies over de
klassieke grondrechten heeft verzocht. In de tweede plaats acht de commissie een vooruitlopen op het door de Sociaal Economische Raad uit
te brengen advies niet wenselijk. Tenslotte meent de commissie dat
klassieke en sociale grondrechten zozeer eigen karaktertrekken vertonen, dat een gescheiden behandeling aanvaardbaar is. Ondergetekende
acht deze motieven niet overtuigend; hij kan het standpunt van de commissie derhalve niet delen. Hij moge dit als volgt toelichten.
Het spreekt vanzelf dat de leden van de staatscommissie het verzoek
van de Minister van Binnenlandse Zaken in zorgvuldige overweging
hebben genomen. Aan het verzoek van de minister kan, naar de opvatting van ondergetekende, echter alléén worden voldaan, wanneer een
gescheiden behandeling van klassieke en sociale grondrechten verantwoord zou zijn. Zulks is echter, zoals hieronder zal worden betoogd,
niet het geval. Ondergetekende is van mening dat het verzoek van de
minister moet worden aangehouden totdat, na een bespreking ook van
de
sociale grondrechten, door de staatscommissie een afgerond rapport
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over alle grondrechten, in hun verschillende vormen, zal kunnen worden geformuleerd en uitgebracht.
Wat het tweede motief betreft moet worden opgemerkt dat de staatscommissie inderdaad eerst in het tweede kwartaal van 1969 de beschikking heeft gekregen over het rapport van de Sociaal Economische
Raad over de sociale grondrechten. Ondergetekende is echter van mening dat de staatscommissie met haar beraad over de sociale grondrechten niet op dat advies had behoeven te wachten. Confrontatie in een
later stadium met de voorstellen van de SER zou ongetwijfeld vruchtbaar zijn geweest. Bovendien is het niet ondenkbaar dat de staatscommissie in dat geval nog in het najaar van 1969 met een advies ook over
de sociale grondrechten zou zijn gereedgekomen.
Als derde motief voert de staatscommissie aan dat de klassieke grondrechten en de sociale grondrechten bezwaarlijk op één lijn kunnen worden gesteld. De eerste groep rechten beoogt de vrijheidssfeer van de
burger juridisch af te bakenen en vestigt daartoe primair een onthoudingsplicht van de overheid, de sociale grondrechten hebben daarentegen in het algemeen de strekking de overheid tot het treffen van voorzieningen te verplichten (hoofdstuk 11, § 4, vierde alinea). Volgens de
commissie heeft dit onderscheid gevolgen b.v. voor de toekenning van
het toetsingsrecht. Ondergetekende kan zich met deze visie van de
staatscommissie niet verenigen. Z.i. is een meer genuanceerd standpunt
terzake van de verhouding tussen klassieke grondrechten en sociale
grondrechten geboden.
Men mag bij de begripsvorming in het recht de momenten individuele
mens en gemeenschap niet van elkaar abstraheren. Alle recht (en dat
geldt ook voor de grondrechten) heeft. beide momenten in zich en heeft
derhalve betrekking op de verhouding mens-gemeenschap. Zo hebben
de klassieke grondrechten en de sociale grondrechten (waaronder hier
ook de z.g. economische en culturele grondrechten worden begrepen)
beide betrekking op én de mens-als-individu én de mens-in-gemeenschap. Al deze grondrechten verwerkelijken de verhouding tussen beide
momenten, echter steeds weer met een ander accent.
De klassieke grondrechten zijn gericht op de bescherming van de vrijheid van de individuele mens. I n zijn autonome levenssfeer, zo stelt
men, dient hij vrij te zijn van overheidsinvloed. Deze opvatting legt
echter eenzijdig de nadruk op de individualistisch-staatsorganisatorische
momenten van het vnjheidsbegrip en abstraheert te zeer van de sociale
context en menselijke verhoudingen, waarin het individu leeft en hanTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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delt. Daarom moet het andere moment van het begrip vrijheid, t.w. het
typisch-sociale of de gemeenschap, worden meegedacht. Vrijheid-informele-zin ('vrijheid van') is alleen dán zinvol en realiseerbaar, wanneer (materiële) mogelijkheden daartoe aanwezig zijn. Vrijheid-in-formele-zin impliceert derhalve een bepaalde structuur van de gemeenschap, waardoor deze vrijheid wordt mogelijk gemaakt en dus tot een
materiële wordt omgevormd ('vrijheid tot'). Daarin komt ook tot uitd m k k i g dat de verhouding vrijheid-gebondenheid een wezenlijke is.
Op verschillende wijzen kan dit blijken: enerzijds leidt het vrijheidsrecht in een aantal gevallen tot institutionalisering, b.v. pers, omroep,
onderwijs, kiesstelsel; anderzijds is de invloed van de gemeenschap aanwijsbaar in wettelijke voorbehouden en beperkingsmogelijkheden. Ruimer uitgedmkt kan men stellen dat zowel de drager van het vrijheidsrecht aIs zijn mede-burgers én de overheid (gemeenschap) gehouden
zijn al het redelijke te doen om de daadwerkelijke realisering van het
klassieke grondrecht te bevorderen.
De sociale grondrechten actualiseren vooral het verlangen naar een bepaalde overheidsactiviteit. Daarin ligt impliciet een wenselijk geachte
herstmcturering van de gemeenschap (maatschappij) besloten. Niettemin moet ook hier de vrijheid worden meegedacht. De sociale grondrechten realiseren immers expliciet dát aspect van de menselijke vrijheid, dat in het begrip van de klassieke grondrechten impliciet besloten ligt, nl. het scheppen van dusdanige omstandigheden dat formele
vrijheid tevens materiële vrijheid worden kan. Vrijheidsrechten en sociale grondrechten hebben dus hetzelfde object, nl. de menselijke vrijheid, doch zij zijn in eerste instantie gericht op verschillende momenten van die vrijheid, zonder dat nochtans het andere moment uit het
oog kan of mag worden verloren. Zo zal enerzijds het eindstadium van
het proces, waaraan de sociale grondrechten uitdmkking geven, de erkenning van concrete vrijheden en rechten te zien geven (b.v. stakingsrecht, recht op bijstand, recht op sociale verzekeringsuitkering), terwijl
anderzijds in het verloop van dit proces zelf de formele vrijheidsrechten
voortdurend dienen te worden gerealiseerd.
Dit inzicht is naar de mening van ondergetekende bepalend niet alleen
voor de interpretatie van geldende grondrechten, maar vooral ook voor
hun hernieuwde formulering in een nieuwe Grondwet. De wettekst dient
daarbij vorm te geven aan die accentuering van de relevante momenten
individu en gemeenschap, die bij ieder concreet grondrecht van primair
belang wordt geacht. Er zal dan blijken dat de bestaande scherpe onTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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derscheiding klassieke grondrechten en sociale grondrechten onhoudbaar is en dat een nieuwe wettelijke systematiek onvermijdelijk is. De
staatscommissie heeft dit kennelijk ook ingezien, wanneer zij stelt dat
de regeling van het recht op privacy (dat toch algemeen als een klasI
sick grondrecht wordt beschouwd: zie artikel S verdrag van Rome), beter bij de sociale grondrechten in behandeling kan komen. Terecht
worden bestaande kaders hier doorbroken. Het is ondergetekende echter niet duidelijk, waarom de staatscommissie niet heeft ingezien dat de
kaders ook elders verouderd zijn en nieuw moeten worden opgetrokken.
Ondergetekende concludeert dat de klassieke grondrechten en sociale
grondrechten niet gescheiden dienen te worden behandeld. Eventuele
voorstellen tot grondwetsheniening terzake moeten in één rapport worden samengevat.

-

i
_
_
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II

Derdenwerking van de grondrechten

Uit het rapport blijkt dat de staatscommissie de opvatting is toegedaan
dat de (klassieke) grondrechten slechts betrokken zijn op de verhouding
overheid-burger en geen rechtstreeks verbindende kracht hebben voor
privaatrechtelijke verhoudingen. De staatscommissie heeft deze opvatting aan haar voorstellen tot formulering van de (klassieke) grondrechten ten grondslag gelegd. Naar de opvatting van ondergetekende moet
echter tot uitdrukking worden gebracht dat de grondrechten zodanig
zijn geformuleerd, dat de rechter daaraan derdenwerking kan toekennen, wanneer een redelijke rechtsontwikkeling zulks zou vereisen. De
staatscommissie heeft zich met deze opvatting echter niet kunnen verenigen en voor haar visie een aantal argumenten aangevoerd. Ondergetekende acht deze argumenten niet overtuigend. Hij veroorlooft zich deze in het onderstaande te bespreken om vervolgens zijn eigen standpunt
nader te motiveren.
Als belangrijkste argument voor haar opvatting dat de klassieke grondrechten uitsluitend tegen de overheid zijn gericht voert de staatscommissie aan dat deze rechten in hun 'opzet en formuleringen' op de verhouding overheid-burger zijn georiënteerd (hoofdstuk 11, 5). Ondergetekende zou in dit verband het volgende willen opmerken. Het is
juist dat naar opzet de in de Nederlandse Grondwet geregelde grondrechten tegen de overheid zijn gericht. Wat hun formulering betreft is

s
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dit echter niet het geval. Het door de commissie ingenomen standpunt
kan echter in het geheel niet van toepassing worden geacht op de grondrechten, zoals die in het verdrag van Rome (en in andere internationale
documenten) zijn erkend. Het valt op velerlei wijze aan te tonen dat
deze internationale grondrechten mede op particuliere rechtsbetrekkingen zijn gericht. Het is dan ook waarschijnlijk dat de interpretatie van
de Nederlandse grondrechten mede onder invloed van deze intemationsle ontwikkelingen een betekenisverschuiving zal registreren. Richt
snoer bij de interpretatie is immers niet een historische opzet, maar hetgeen hic et nunc - in de nieuwe omstandigheden - als recht te gelden
heeft.
Intussen kan het argument van de staatscommissie in geen enkel opzicht worden aangevoerd tegen het streven de grondrechten in een
nieu\xre Grondwet een andere opzet en formulering te geven. Het argument is dan een petitio principii, want de discussie gaat juist over de
vraag óf een andere opzet en formulering aanbeveling verdient. In dit
verband merkt de staatscommissie vervolgens op dat toekenning van
derdenwerking aan de grondrechten ingrijpende consequenties heeft
voor de opzet van de grondwetsbepalingen; met name zuilen dan meer
beperkingsmogelijkheden moeten worden opgenomen dan voor de relatie overheid-burger aanvaardbaar is (hoofdstuk 11, 5). Ondergetekende zou hieromtrent het volgende willen opmerken.
Toekenning van derdenwerking zou weliswaar een andere opzet van de
grondrechten betekenen, maar zulks zou niet noodzakelijkerwijs in een
andere formulering tot uitdmkking behoeven te komen. Ondergetekende is dan ook van mening dat de meeste door de staatscommissie voorgestelde grondrechtsartikelen - wat hun tekst betreft - voor rechtstreekse toepassing in privaatrechtelijke verhoudingen in aanmerking komen.
Evenmin is het juist te stellen dat bij toekenning van derdenwerking
meer beperkingsmogelijkheden zouden moeten worden opgenomen. In
de formulering van het grondrecht wordt immers steeds slechts - in
abstract0 - de kern van het grondrecht tot uitdmkking gebracht. Concretisering daarvan - en dus vaststelling van inhoud én beperkingen van
het grondrecht - kan eerst geschieden aan de hand van de rechtssituatie,
waarin het grondrecht moet gelden. Dit geschiedt door de (formele en
materiële) momenten die in het kernrecht zijn uitgedrukt, in verband te
brengen met de momenten, die als 'ambiance' worden aangeduid en als
zodanig op realisering aanspraak maken. Het resultaat waartoe deze afweging of keuze leidt, valt niet van te voren aan te geven. Hetzelfde
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geldt trouwens voor die reflexen van het kernrecht, die in de literatuur
als 'connex recht' worden aangegeven. Juist omdat de betrekking tot de
momenten van het kernrecht hier minder intensief is, zal de balans eerder in de richting van de momenten uit de ambiance (kunnen) doorslaan. Hier valt derhalve w mogelijk nóg minder van te voren aan te
geven wat het resultaat zal zijn. De jurispmdentie van de Hoge Raad over
artikel 7 Grondwet levert van een en ander een treffende illustratie op.
Een soortgelijke gedachtengang spreekt ook uit het rapport van de
staatscommissie. In het voorgestelde artikel 8 wordt de bestaande jurisprudentie van de Hoge Raad over artikel 7 (en dus ook het daarin
besloten 'kerndenken') gehandhaafd (noot aan het slot van de vierde
alinea van de toelichting op artikel 8). In het voorgestelde artikel 6
wordt de vrijheid van levensovertuiging in nevenschikking gebracht
met de vrijheid van godsdienst. Volgens de commissie wordt daardoor
een richtsnoer gegeven aan de interpretatie van het eerste begrip (zevende alinea van de toelichting op artikel 6). Wat de betekenis van de
term 'belijden' uit hetzelfde artikel betreft, wijst de commissie op de
gebondenheid aan de algemeen binnen de rechtsorde geldende rechtspegels. Terzake van regels betreffende organisatie van genootschappen
op grondslag van een levensovertuiging meent de commissie dat de
ontwikkeling moet worden afgewacht (veertiende alinea van de toelichting op artikel 6). In al deze gevallen (die nog met andere zouden
zijn te vermeerderen) wordt dus aan de rechtsontwikkeling en toekomstige interpretatie overgelaten wat het recht zal zijn: alleen de kern
ervan wordt in de Grondwet erkend. Hetzelfde geldt voor de beantwoording van de vraag naar de omvang en de grenzen van de beperkingen. De commissie erkent expliciet dat de grondrechten geen onbeperkt karakter hebben: zij kunnen ook zonder uitdrukkelijke vermelding door de algemene in de samenleving geldende rechtsregels worden beperkt (hoofdstuk 11, 3 7).
Dit kerndenken - dat naar de mening van ondergetekende als een bijzonder vmchtbare methode van rechtsvinding kan worden beschouwd is nu ook bepalend, wanneer moet worden vastgesteld in welke gevallen en in welke mate bij toekenning van derdenwerking beperkingen
toelaatbaar zijn. Het uitgangspunt is dat de kern van het grondrecht in
horizontale rechtsverhoudingen toepasbaar is. Tot welke concretiseringen dit leidt en welke derhalve de inhoud én begrenzing van het grondrecht zal zijn, valt niet a priori aan te geven. Het is niet mogelijk terzake nauwkeurige bepalingen in de Grondwet op te nemen. Evenals op
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bovenvermelde andere onderdelen, moet ook hier nadere concretisering
worden overgelaten aan hen, die in ons staatsbestel daarmede in het
bijzonder zijn belast.
Als laatste argument voert de staatscommissie aan dat in een materie
als de onderhavige de wetgever zijn werk niet uit handen moet geven
en dat de ontwikkeling primair door de wetgever en niet door de rechter dient te worden uitgezet. Het is ongewenst dat de rechter de volle
vrijheid krijgt de rechtsontwikkeling anders in te zetten dan door de
Grondwet wordt beoogd. Volgens de commissie mag er geen misverstand over bestaan dat derdenwerking wordt afgewezen. Ondergetekende veroorlooft zich hierbij de volgende kanttekeningen te maken.
Zoals boven reeds is aangegeven brengt de aard van de materie mee
dat de Grondwet de grondrechten slechts in abstract0 kan regelen en
nadere concretisering moet overlaten aan de rechtspraktijk. Dit geldt
ook voor de derdenwerking. Wanneer de tekst van de voorgestelde bepalingen zich niet tegen eventuele toekenning van de derdenwerking
verzet - en in afwijking van de staatscommissie meent ondergetekende
dat zulks inderdaad niet het geval is - is de mogelijkheid van horizontale werking van de grondrechten impliciet gegeven. Het is dan weinig
zinvol in de toelichting tot uitdrukking te brengen- zoals de commissie
doet - dat derdenwerking niet wordt beoogd noch wenselijk wordt geacht. Een dergelijke uitspraak pretendeert greep te hebben op de toekomstige rechtsontwikkeling, doch zulks is slechts schijn, omdat deze
rechtsont\vikkeling zich toch betrekkelijk autonoom (en dus los van
enige toelichting) voltrekt. Voorwaarde daartoe is slechts dat de formele en materiële momenten voor die rechtsontwikkeling aanwezig zijn en
derhalve mag worden verwacht dat het verlangen naar derdenwerking
steeds dwingender en actueler wordt. Naar de mening van ondergete
kende is dit het geval; hij moge dit als volgt toelichten.

A . De grondrechten ontlenen hun betekenis aan het feit dat zij fundamentele waarden in een bijzonder klemmende machtsconstellatie beogen te verwerkelijken. Hun ontstaan hangt dan ook - historisch - samen met het feit dat rechtswaarden als vrijheid, gelijkheid en gerechtigheid in bepaalde situaties in de knel dreigden te geraken. Zulks viel (en
valt nog) in vele gevallen aan te tonen, wanneer de individuele burger
in relatie tot zijn overheid komt te staan. Overheidsmacht kan de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid belemmeren en de klassieke, tegen
de overheid gerichte grondrechten zijn uitdrukking van het inzicht dat
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zulks behoort te worden tegengegaan. Intussen wordt het bewustzijn
versterkt dat, juist als gevolg van een eenzijdig individualistische vrijheidsopvatting, de gevaren niet meer alleen van de zijde van de overheid (de gemeenschap) dreigen, maar vooral ook van de kant van private groeperingen en machtsconcentraties. Ook in z.g. particuliere
rechtsrelaties kunnen machtsverhoudingen ertoe leiden dat een bepaalde gedragslijn voor het individu weliswaar onontkoombaar, maar daarom toch niet minder een inbreuk op zijn persoonlijke vrijheid zal blijken te zijn. Men denke b.v. aan bepaalde concentraties en praktijken in
het economisch verkeer, aan arbeidsrechtelijke verhoudin,oen tussen
werkgever en werknemer, aan de verhouding tussen huurder en verhuurder, wanneer woongenot een schaars goed blijft.
Ook in dergelijke situaties, die een gevaar voor de menselijke vrijheid
opleveren, moeten de grondrechten aan de individuele mens bescherming bieden. Dit is in overeenstemming met de wezenlijke strekking
van de grondrechten. Daar is nóg meer reden voor wanneer men bedenkt dat de overheid in vele gevallen voor de vervulling van haar taak
gebruik maakt van privaatrechtelijke rechtshandelingen en organisatievormen (b.v. het naast elkaar hanteren van de aanstelling tot ambtenaar en het afsluiten van een arbeidscontract). Juist ook wanneer de
overheid zich van het privaatrecht bedient, bestaat behoefte aan grondrechtelijke bescherming. Het is bovendien weinig overtuigend en redelijk, wanneer de gelding van de grondrechten wél zou worden aangenomen, wanneer de overheid-als-zodanig in het rechtsverkeer optrzedt, en
niet wanneer zij, minder herkenbaar, van zuiver privaatrechtelijke
rechtsvormen gebruik maakt. Wellicht is de behoefte aan bescherming
in het laatste geval nog dringender.
B. Toekenning van derdenwerking aan de (klassieke) grondrechten
ligt besloten in het inzicht dat deze grondrechten en de sociale grondrechten twee aspecten van hetzelfde vnjheidsbeginsel vormen. Wanneer
men aanvaardt dat de overheid (wettelijke) maatregelen moet treffen
ter verwezenlijking hetzij van de sociale grondrechten, hetzij van de
vrijheidsrechten @.v. wettelijke regeling van het telefoongeheim en van
de privacy), impliceertzulks dat vrijheid en gelijkheid ook in de (rechts)verhoudingen tussen individuen moeten worden gerealiseerd. Niet valt
in te zien dat deze positivering uitsluitend in de vorm van wetgeving
('legislativer Drittwirkungserstreckung') dient te geschieden. Het is alleszins redelijk dat de grondrechten juist wanneer zij voor directe toeTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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passing in aanmerking komen (en wettelijke uitwerking derhalve niet
nodig is), uit eigen hoofde voor horizontale rechtsverhoudingen verbiidend zijn.

C . De staatscommissie formuleert in artikel 1 van haar voorstellen
het gelijkheidsbeginsel, zij het in afgezwakte vorm. Uit Minderheidsnota I blijkt dat ondergetekende aan een ruimere formulering de voorkeur geeft. Dit gelijkheidsbeginsel dient naar zijn aard ook in horizontale rechtsverhoudingen te worden venvezenlijkt. Dit geldt ook voor
het discriminatie-verbod, dat, als belangrijke concretisering van het
gelijkheidsbeginsel, door de staatscommissie in artikel 1 is opgenomen.
Anders dan de staatscommissie meent (noot aan het slot van de toelichting op artikel l), blijkt ook uit de betrokken internationale verdragen en documenten dat discriminatie tussen burgers onderling onrechtmatig wordt geacht. De erkenning van het gelijkheidsbeginsel impliceert juist dat te dezer zake geen onderscheid tussen de verhouding
burger-overheid en die tussen burgers onderling mag worden gemaakt.
Het gelijkheidsbeginsel brengt bovendien mee, dat de andere grondrechten óók in particuliere rechtsverhoudingen worden gerealiseerd.
Gelijksoortige machtsverhoudingen nopen immers tot een gelijkwaardige toepassing van dié rechtsregels, die juist met het oog op dergelijke
situaties in het leven zijn geroepen.
D. Toekenning van derdenwerking aan de grondrechten kan een oplossing betekenen voor een aantal in het rapport van de staatscommissie vermelde vraagstukken. Zo meent ondergetekende, in afwijking van
het standpunt van de commissie (noot, aangegeven in de vijfde alinea
van de toelichting op artikel S), dat derdenwerking van de vrijheid van
meningsuiting inhoudt dat tegenover de publiciteitsmedia het recht op
wedenvoord kan worden geldend gemaakt. Een wettelijke regeling van
de modaliteiten van dat recht zal intussen wel noodzakelijk zijn. Voorts
is ondergetekende van mening dat het recht op privacy ook verbindende
kracht toekomt in particuliere rechtsverhoudingen (anders de commissie; toelichting op artikel 12). De artikelen 1408 e.v. Burgerlijk Wetboek kunnen als een concretisering van dat recht worden begrepen.
Vervolgens huldigt ondergetekende de opvatting, dat het in het voorgestelde artikel 9 geregelde recht tot vereniging mede het recht (de vrijheid) inhoudt zich niet te verenigen (anders de staatscommissie; slot van
de toelichting op artikel 9). De aanvaarding van het grondrecht impliTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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ceert de erkenning van de vrijheid tot groepsvorming in al zijn positieve
en negatieve aspecten.
Dit betekent dat zowel de overheid als medeburgers zich van onredelijke verenigingsdwang, d.w.z. inbreuk op genoemde vrijheid. dienen te
onthouden. Het spreekt vanzelf dat ook dit passieve moment (van het
grondrecht) weer zijn actieve zijde heeft, zodat onder omstandigheden
verenigingsdwang juist in het belang van een gotere vrijheid en gerechtigheid voor allen is. De grenzen zijn echter niet in abstracto. noch in
positieve, noch in negatieve zin, te trekken. Het recht kan alleen door
concretisering worden gevonden. Tenslotte meent ondergetekende dat
horizontale werking van de grondrechten een adaequaat uitgangspunt
kan zijn voor een verdere uitbouw van democratische verhoudingen
binnen verenigingen, organisaties, instituten en vooral politieke partijen. Op deze wijze wordt ook naar het begrip aangesloten bij de tegenwoordige democratiseringstendens op allerlei terrein.

E. Ondergetekende is van mening dat aanvaarding van het rechterlijk
toetsingsrecht, zoals dat door de meerderheid van de staatscommissie
wordt voorgesteld, naar de mogelijkheid toekenning van derdenwerkin~
aan de grondrechten inhoudt. Rechterlijke toetsing betekent weliswaar
enerzijds accentuering van het formele moment in de gelding van de
grondrechten, anderzijds houdt concrete rechtsvinding toch de mogelijkheid in alle in het grondrecht besloten momenten tot ~en~erkelijking
te brengen. Het is dan ook te venvachten dat naast privaatrechtelijke
wetgeving óók - op grond van deze wetgeving verrichte - privaatrechtelijke handelingen, als statuten van verenigingen en vennootschappen.
overeenkomsten en testamenten, ter toetsing aan de grondrechten
zullen worden voorgedragen. De rechter zal zich op de lange duur aan
een dergelijke toetsing niet kunnen onttrekken met het betoog dat de
grondrechten niet in privaatrechtelijke verhoudingen gelden. De jurisprudentie zal zich ongetwijfeld in die zin ontwikkelen, dat ook privaatrechtelijke wetgeving en privaatrechtelijke rechtshandelingen vanuit de
kern van het grondrecht worden beoordeeld.

F.

Tenslotte zou ondergetekende een opmerking willen maken over
de vraag op welke wijze de door hem bepleite derdenwerking rechtstechnisch kan worden verwezenlijkt. Het belangrijkste middel is ongetwijfeld het optreden van de wetgever. De gelding van de grondrechten
in particuliere rechtsverhoudingen wordt dan uitdmkkelijk - zij het in
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abstract0 - aanvaard. Z o zijn veel bepalingen uit de strafwetgeving erop
gericht de grondrechten tegen inbreuk van private zijde te beschermen.
Ook de privaatrechtelijke wetgeving dient echter op de grondrechten te
worden betrokken. Zij kan immers als een betrekkelijk zelfstandige
realisering van de menselijke vrijheid en als een moment in de venverkelijking van de grondrechten worden begrepen. Dit moge als volgt
worden toegelicht.
Het privaatrecht strekt ertoe bepaalde facetten van vrijheid en gelijkheid in de rechtsverhoudingen tussen particulieren te verwerkelijken
(zie b.v. de artikelen 1 en 2 B.W. (1838), de wntractsvrijheid en de
testeervrijheid, de bescherming van lijf en leden in de artikelen 1406
en 1407 B.W. en de bescherming van de persoonlijkheidsrechten, o.a. in
de artikelen 1408 e.v. B.W.). Deze facetten van vrijheid en gelijkheid worden veelal geabstraheerd van de ethische momenten (waarden), die in
de grondrechten tot uitdrukking komen. Deze abstractie heeft in het
verleden geleid tot eenzijdige nadruk op privaatrechtelijke vrijheid en
gelijkheid, zodat deze begrippen werden geformaliseerd en van hun betrokkenheid op (andere) fundamentele waarden werden losgemaakt.
Deze eenzijdigheid leidde op zijn beurt - onder invloed van de kwalijke
zevolgen ervan - weer tot een nieuw soort privaatrecht, waarin algemene begrippen als goede trouw, billijkheid, maatschappelijke zorgvuldigheid. redelijkheid een grotere plaats werd ingeruimd en a.h.w. ethische betekenis werd toegekend. Daardoor konden privaatrechtsimmanente grenzen worden getrokken, nochtans zonder dat de verhouding
tot de grondrechten, die op hun wijze toch op dezelfde vrijheid en gelijkheid zijn gericht, tot uitdrukking werd gebracht.
Het is naar de opvatting van ondergetekende dan ook niet juist te stellen - zoals de staatscommissie doet - dat aan de grondrechten algemene
rechtsbeginselen ten grondslag liggen, die in de hele samenleving doorwerken en die ook in het privaatrecht - b.v. in genoemde algemene begrippen - hun neerslag hebben gevonden. Het zijn, integendeel, de
grondrechten zélf die, als primaire concretisering van fundamentele
rechtsmomenten. de hele samenleving beïnvloeden. Deze beïnvloeding
is echter steeds een wederkerige: de grondrechten werken enerzijds op
een ander rechtsonderdeel in. tenvijl zij andenijds bij hun wncretise
ring de invloed ondergaan van de specifieke momenten, die in dat
rechtsonderdeel liggen besloten. In het concrete rechtsoordeel moeten
al deze verschillende momenten tot uitdrukking komen. Zo betekent derdenwerking dat het concrete recht een weerspiegeling, een registratie
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zal zijn, zowel van de invloed die de privaatrechtelijke ambiance op de
grondrechten uitoefent, als van het omgekeerde. Grondrechten en pnvaatrecht bepalen elkaar wederkerig, waarbij valt te bedenken dat de
grondrechten in die wederkerige verhouding als kernrecht functioneren,
waaraan de privaatrechtelijke wetgeving a.h.w. als opvulling van een
wettelijk voorbehoud, moet worden gerelateerd. Het privaatrecht f u n c
tioneert dus als moment in de realisering van de grondrechten. Dit alles
betekent enerzijds dat de grondrechten Net zonder medewerking van
het privaatrecht in particuliere verhoudingen tot gelding kunnen worden gebracht, en anderzijds dat het privaatrecht alleen dán werkelijke
vrijheid en gelijkheid realiseert wanneer de verhouding tot relevant
recht van hoger orde wordt vastgehouden.
Men mag bij deze rol van de privaatrechtelijke \vetgeving echter niet
blijven staan. Juist in het privaatrecht vervult de rechter een beslissende
rechtsvonnende functie. Daarom is ook de rechtspraak een belan-mijke
weg om de derdenwerking te realiseren. De rechter dient zich daartoe
te richten op de kern van het grondreoht en de verhouding daarvan tot
het privaatrecht tot uitdrukking te brengen. Het is niet mogelijk in abs t r a c t ~aan te geven hoe dit moet geschieden. Wel kan worden opgemerkt dat het zinvol lijkt te onderscheiden tussen de contractuele en de
buiten-contractuele sfeer. In een aantal gevallen kunnen algemene begrippen als goede trouw, billijkheid, (on)geoorloofde oorzaak, (on)rechtmatigheid, redelijkheid aan de grondrechten worden gerelateerd. In andere gevallen is dit echter niet direct mogelijk: be-gippen als goede zeden, openbare orde, maatschappelijke zor,mldigheid, verkeersgebruik
refereren immers aan een betrekkelijk autonoom geldend gedragspatroon, waarvan de inhoud niet rechtstreeks uit de grondrechten valt af
te leiden, doch dat omgekeerd juist het (soms beperkende) kader vormt,
waarbinnen de grondrechten functioneren (zie artikelen 2 en 3 van de
Wet tot regeling en beperking der uitoefening van het recht van vereniging en vergadering van 22 april 1855; de tweede leden van de artikelen 8, 9, 10 en 11 van het verdrag van Rome; artikel 6 lid 3 en artikel 9 van de voorstellen van de staatscommissie). Steeds moet echter
worden vastgehouden dat grondrechten en privaatrecht op elkaar inwerken en dat alle daarbij betrokken rechtsmomenten in de concrete
beslissing tot hun recht moeten komen. Op deze wijze kan een evenwichtige jurisprudentie voorkomen dat het geldende privaatrechtelijke
systeem wordt ontwricht, terwijl tegelijkertijd een bevredigende realisering van de derdenwerking van de grondrechten mogelijk is.
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Samenvattend zou ondergetekende willen opmerken dat de meeste van
de door de staatscommissie voorgestelde grondrechten voor directe toepassing in particuliere rechtsverhoudingen in aanmerking komen. Dit
moet bij voorkeur expliciet in de toelichting op nieuwe grondwettelijke
bepalingen terzake tot uitdrukking worden gebracht. Duidelijk moet
ook worden gesteld dat nu toekenning van derdenwerking redelijkerwijs
mag worden verwacht, de rechtsontwikkeling in deze richting moet worden gestimuleerd.
D. H. M. MEUWISSEN
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Overzicht van de door de staatscommissie voorgestelde grondwetsbepalingen ten aanzien van de klassieke grondrechten.

Artikel I

Ieder die zich in Nederland bevindt wordt gelijke bescherming van
persoon en goed verleend, zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, ras en geslacht.
Artikel 2

1 De wet regelt wie Nederlander is.
2 Alle Nederlanders worden in Nederland toegelaten; zij kunnen niet
worden uitgezet. Hun kan niet worden belet het land te verlaten dan in
gevallen, bij of krachtens de wet bepaald.
3 De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.
4 De wet stelt regels omtrent uitlevering; uitlevering van Nederlanders
kan slechts geschieden krachtens verdrag.
Artikel 3

Alie Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.
Artikel 4

Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende lichamen te verkiezen alsmede tot lid van deze lichamen te worden verkozen, een en ander met inachtneming van bij of
krachtens de Grondwet gestelde regels en beperkingen.
Artikel 5

Ieder heeft het recht verzoeken schriielijk bij het bevoegd gezag in te
dienen. De wet stelt regels omtrent de behandeling en de beantwoording van verzoekschriften.
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Artikel 6
1 Ieder heeft het recht zijn godsdienst of zijn levensovertuiging vrij te
belijden.
2 Aan alle kerken, godsdienstige gemeenschappen en genootschappen
op grondslag van een levensovertuiging wordt gelijke bescherming verleend.
3 Het recht openbare godsdienstoefeningen te houden wordt erkend.
De wet regelt de bevoegdheid een voorgenomen godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen te verbieden indien dit ter handhaving van de openbare orde vereist is.

Artikel 7

Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen
die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
Artikel 8
1 Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door geschrift gedachten of gevoelens te openbaren, of om inlichtingen te garen, te ontvangen en door te geven, onverminderd ieders verantwoordelijkheid volgens
de wet. Bij of krachtens de wet kan het recht om inlichtingen te garen
worden beperkt.
2 Het verlenen van zendvergunningen voor radio en televisie wordt
bij de wet geregeld, met inachtneming van het belang van een geschakeerde omroep. Er is geen voorafgaand toezicht op de uitzendingen.

Artikel 9

Het recht tot vereniging, vergadering en betoging wordt erkend. De wet
regelt en beperkt de uitoefening van dit recht in het belang van de
openbare orde.
Artikel I0
1 Buiten de gevallen bij de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid
worden ontnomen.
Tweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)

RAPPORT LNZAKE DE KLASSIEKE GRONDRECHTEN

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1967 Commissie-Cals/Donner, verslag, plenair, 1969-09-19

2

De berechting van hem, aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is
ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.
3 Hij, aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in
dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen
termijn.
4 De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling indien hij de
vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.

Artikel I I

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane
wettelijke strafbepaling.

Artikel 12

1 Het binnentreden in een woning tegen de wil van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij de wet bepaald, met inachtneming
van bij de wet vastgestelde vormen.
2 Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve,
in de gevallen bij de wet bepaald, op last van een bij de wet aangewezen gezag.

Artikel I 3

1 Onteigening in het algemeen belang kan alleen geschieden tegen
vooraf verzekerde schadevergoeding, naar regels bij de wet te stellen.
2 De schadevergoeding behoeft niet vooraf verzekerd te zijn wanneer
ingeval van nood onverwijld onteigening geboden is.
3 In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat recht op vergoeding van of tegemoetkoming in de schade, indien in het algemeen
belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt.

Artikel 14

Wettelijke voorschriften vinden geen toepassing indien deze toepassing
niet verenigbaar zou zijn met de bepalingen van deze afdeling.
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Additioneel artikel I
De wet, bedoeld in het derde lid van artikel 6, wordt binnen 5 jaar
voorgedragen. Tot haar inwerkingtreding blijft de volgende bepaling
van kracht:
Alie openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen wordt toegelaten, behoudens de nodige maatregelen ter verzekering
der openbare orde en mst.
Onder dezelfde bepaling blijft de openbare godsdienstoefening buiten de
gebouwen en besloten plaatsen geoorloofd, waar zij thans naar de wetten en reglementen is toegelaten.

Additioneel artikel 11
Totdat ter zake bij wettelijke regeling een voorziening zal zijn getroffen, blijft de volgende bepaling van kracht:
De traktementen, pensioenen en andere inkomsten, van welke aard
ook, thans door de onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leraars genoten wordende, blijven aan dezelve gezindheden verzekerd. Aan de leraars, welke tot nog toe uit 's Lands kas geen, of een
niet toereikend traktement genieten, kan een traktement toegelegd, of
het bestaande vermeerderd worden.

~ d d i t i o n e e artikel
ì
III
De volgende bepalingen treden eerste na vijf jaren in werking. Bij of
krachtens de wet kan ten aanzien van elk van deze bepalingen een eerder tijdstip van inwerkingtreding worden vastgesteld.
a Artikel 2, tweede lid, tweede volzin.
b Artikel 8, eerste lid, voor zoveel betreft het garen van inlichtingen.
c Artikel 9, voor zoveel betreft het recht tot betoging.
d Artikel 12, hveede lid, voor zoveel betreft het telefoon- en telegraafgeheim.
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Door minderheden ingediende redactievoorsfellen ten aanzien
van de klassieke grondrechten

Ad artikel l
Artikel 1 wordt gelezen: Alle mensen zijn voor de wet gelijk.

Ad artikel 2
Artikel 2, tweede lid, wordt gelezen: Aan geen Nederlander kan worden belet het land te verlaten dan in gevallen bij of krachtens de wet
bepaald.
Artikel 2, tweede lid, wordt gelezen: Alle Nederlanders worden in N e
derland toegelaten; zij kunnen niet worden uitgezet. Hun kan niet worden belet het land te verlaten dan in gevallen, bij of krachtens de wet
bepaald. Behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen kunnen alle Nederlanders zich vrij binnen het land bewegen.

Ad artikel 6
Artikel 6 wordt gelezen:
1 Ieder heeft het recht zijn godsdienst te belijden.
2 Aan alle kerken en godsdienstige genootschappen wordt gelijke bescherming verleend.
3 Het recht openbare godsdienstoefeningen te houden wordt erkend.
De wet regelt de bevoegdheid een voorgenomen godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen te verbieden indien dit ter handhaving van de openbare orde vereist is.
Ingevoegd wordt een nieuw artikel 6a:
1 Ieder heefi het recht op zijn eigen levensovertuiging.
2 Aan alle genootschappen op grondslag van een levensovertuiging
wordt gelijke bescherming verleend.

Ad artikel 8
Artikel 8, eerste lid, wordt gelezen: Niemand heeft voorafgaand verlof
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nodig om zijn mening te uiten, onverminderd ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
Artikel 8, eerste lid, wordt gelezen: De vrijheid van meningsvorming en
meningsuiting wordt erkend, onverminderd ieders verantwoordelijkheid
voor hetgeen hij zegt of schrijft. Censuur is verboden met betrekking
tot meningsuitingen door middel van geschrift.
Artikel 8, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin:
In geen geval mag wegens de inhoud van gedachten of gevoelens voorafgaand verlof worden geëist voor het openbaren daarvan, onverminderd ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
Ingevoegd wordt een nieuw artikel 8a:
1 De vrijheid van geweten wordt erkend.
2 De wet regelt van welke verdedigings- en andere verplichtingen wegens ernstige gewetensbezwaren vrijstelling wordt verleend en onder
welke bepalingen dit geschiedt.
Ad artikel I 2
Artikel 12, tweede lid, wordt gelezen: Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet b e
paald, op last van een bij de wet aangewezen rechter.
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de klassieke grondrechten in de Grondwet, de proeve en het rapport
van de staatscommissie, in de volgorde van de Grondwet.
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der naturalisatie t e n aanzien van de echtgenote
e n minderjarige kindercn van d c gcnatiir:ilisecrde.
CL

c-,

\O

Artikcl 7

Arriki,l 7

Artikcl 8

Nicmand hccft voorafgaand vcrlof nodig, o m
door dc driikpers gc<lrtclitcii «f gcvoclcns tc
opcnharcii, hchoiidcns icdcrs vcr:inlw«ordcliikIicid volgcns d c wct.

Nicninncl Iiccft voorafga;ind vcrlof nodig orii
door dc <Iriikpcrs gctlriclitcn of gcvoclcns tc
opcnhircn, bclioiidciis icdcrs vcr:iiitw»ordcli,iklicid volgcns <IC wct.

I Nicmand hccfi voorafgaand verlof nodig
om door gesclirifi gcdaclitcn of gcvoclcns t c
openharcn, of «i11 inliclitingcn t c garen, te ontvangen cn door tc gcvcn, onvcrniindcrd icdcrs
verantwoordclijklicid volgens d c wct. Dij of
krachtcns d c wc1 kan Iict rcclit oiii inlichtingcn
t e garen worden beperkt.
2 Het verlcncn van zcndvcrgiinningcn voor
radio c n telcvisic wordt hij <ICwct gcrcgcld, met
inachtneming van Iict hclang van ecn gcschnkeerde onirocp. E r is gccn voorafgaand toczicht o p d c uitzendingcn.

Artikel R

Artikel 4
Icdcr hceft Iiet reclit vcriocken schriftelijk hij
het bevocgcl geing in t c dicncn.

Artikel 5

leder heeft Iiet recht o m verzoeken, mits scliriftelijk, a a n dc bevoegde macht in t e diencn.
Elk verzoek nioet door d e verzoeker ondertckend zijn. Ondertckening uit naam van anderen kan alleen geschieden krachtens schriftelijke hij het verzoek overgelegde volmacht.
Wcttig bestaande lichamen kunnen a a n d e hevoegde macht verzoekschriften indienen, doch
alleen over onderwerpen t o t hun bepaalde
werkkring behorende.
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GRONDWET

STAATSCOMMISSIE

PROEVE

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 9

Het recht der ingezetenen tot vereniging e n
vergadering wordt erkeiid.
D e wet regelt e n beperkt d e uitoefening van
dat rccht in Iict belang der openbare orde.

Het recht tot vereniging e n vergadering wordt
erkend. D e wet stelt i n het belang van d e openbare orde bepalingen vast omtrent d e uitoefening van dit recht.

H e t recht tot vereniging, vergadering e n betoging wordt erkend. D e wet regelt e n beperkt de
uitoefening van dit recht in het belang van d e
openbare orde.

Artikel 131

Artikel 78
2 Wettelijke voorschriften vinden, behoudens

Artikel 14

....... .
D e wetten ziin onsclicndbaar.

het bepaalde in artikel 73, geen toepassing indien d c i c toepassing niet verenigbaar zou zijn
mct d c bepalingen van hoofdstuk 1.

Artikrl 165

Arfik<,/ 13
1 Ontcigcning in het algemeen belang kan

Ontcigcning ten algcnicncn nuttc kali nict
plaats hebben dan na voorafgaande verklaring
bi.i d e wct, dat Iict algcinccn niit onteigening
vordcrt en tegen vooraf genoten of vooraf verzekerde sclia<lcloosstelling, een en ander volgeiis d c voorschriften der wet.
D e wel bepaalt de gevallen in welke d e voorafgaande verklaring bij d e wet niet wordt vcrcist.
Het vereiste, dat de verschiildigde schadcloosstelling vooraf betaald of vcrr~:kerd zij, geldt
niet, wanneer oorlog, oorlogsgevaar, oprocr,
brand of watersnood een onvcrwi.il<le i n b e ~ i t neming vordcrt.
Dit artikcl is nict van t»cp;issiiig o p aardlinling, waartoe Iiet rccht in 1886 bcstond.

allccn gcscliicdcn tegen vooraf verzekerde schadevcrgocdiiig, naar regels bij d e wet t e stellen.
2 De scliadcvergoediiig behoeft niet vooral
vcrzckcrd t e zijn wanneer ingeval van nood onverwijlcle onteigening geboden is.
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Wettelijke voorschriften vinden geen toepassing indien deze toepassing nict verenigbaar
zou zijn mct d e bepalingen van deze afdcling.

Artikel 13

l Onteigening in Iiet algemeen bclang kan
alleen gcscliicdcn tcgcn vooraf verzekerde schadcvcrgocding. naar rcgcls bij de wet i e stellen.
2 Dc scliadcvcrgocding bchocft nict vooraf
vcrzckerd t e lijn wanneer ingcval van nood onvcrwiilde onteigening gcbodcn is.
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GRONDWET

PROEVE

STAATSCOMMISSIE

Artikel 10
1 Buiten de gevallen bij d e wet bepaald mag

Artikel 10
1 Buiten de gevallen bij de wet bepaald mag

niemand zijn vrijheid worden ontnomen.

2 Hij, aan wie anders dan krachtens rechterlijk bevel de vrijheid wordt ontnomen, kan aan
dc rcchter zijn invrijheidstelling verzoeken.
Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord
binnen een bij de wet t e bepalen termijn.
3 De rechtcr gelast onmiddellijke invrijlieidstelling indien hij de vrijheidsontneming onreclitniatig oordcelt.

niemand zijn vrijheid worden ontnomen.
2 De berechting van hem, aan wie met het
oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt
binnen een redelijke termijn plaats.
3 Hij, aan wie anders dan o p rechterlijk bcvel
zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter
zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in
dat geval door d e rechter gehoord binnen een
bij de wet te bepalen termijn.
4 De rechter gelast onmiddellijke invrijheidstelling indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.

Artikel 172

Artikcl I 1

Artikel 12

Het binnentreden in een woning tegen de wil
van de bewoner is allcen geoorloofd in de gcvallen bij d e wet bepaald, krachtens een bijzondere of algemene last van een macht door
de wet aangcwezcn.
De wet regelt de vormen, waaraan dc uitocfcning van deze bevoegdheid gebonden is.

I Het binnentrcden in een woning tcgcn dc
wil van de bewoner is alleen geoorloofd in dc
gevallen bij dc wct bepaald, op last van een bij
of krachtcns de wet aangewezen gemg.
2 De wcl regelt de vormen waaraan de uitocfcning van deze bevoegdheid is gebondcn.

I Hct binncntrcden in een woning tegen de
wil van dc bcwoncr is allccn geoorloofd in dc
gcvallcn bij <IC wet bcpaald, met iriachtneniing
van bi.i dc wct vastgestcldc vornien.

Artikel 173

Artikel 12

Het geheim der aan dc post of andcrc openbarc
instelling van vervocr toevcrtrouwde brievcn

Hct bricfgelicim en liet telefoongchcim zijn onschendbaar. bclialve, in dc gcvallcn bij dc wct

Artikrl 12
2 tlct bricf-, tclcfoon- cn tclegraafgchcim is

Artikel I71
c.

w
w

Buiten d e gevallen in de wet bepaald, mag niemand in hechtenis worden genomen, dan o p
een bevel van de rechter, inhoudende de redenen der gedane aanhouding. Di t bevel moet bij,
of zo spoedig mogelijk na d e aanhouding betekend worden aan degene, tegen wie het is gericht. D c wet bepaalt de vorm van dit bevel en
de tijd binnen welke alle aangehoudcnen moeten worden verhoord.
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i s onschendbaar, behalve o p last des rechters,
i n d e gevallen i n d e wet ornschrevcn.

bepaald, o p last van een bij of krachtens d e
wct aangcwczcn gczag.

wct bepaald, o p last van ccn bij d e wct aangcwczcn gczag.

Artikel 181
Ieder belijdt zijn goclsclicnstigc rncningcn niet
volkomen vri.jlicid, bclioiiclcns <IC bcsclicrniiiig
der maatschappij cn Iiarcr Icdcn tcgcn d c ovcrtreding der strnfwct.

Arrikcl5
I Icdcr Iiccft Iict recht zijn godstliciistigc
ovcrtiiigingcn vrij tc belijclcn.

Artilicl 6
I Iedcr hecft het recht zijn godsdienst of zijn
levensovertuiging vrij t e belijden.

Artikel I82
Aan alle kerkgcnooiscliappcn in Iict Rijk
wordt gclijkc besclicrniing verleend.

Arrikcl 5
2 Aan allc godsdicnstigc gczindtcn wordt gelijke bescherming verleend.

Artilcel 6
2 A a n alle kerkcn, godscficnstigc genieenschappen en gcnootscliappcn o p g r o n d ~ l a gvan
een levensovcrtiiiging wordt gelijkc bescherming verleend.

Artikel 183
D e bclijdcrs der ondersclieidcnc godsdicnstcn
genieten allen dezelfde burgerlijke en biirgerschapsrechtcn, en hebben gelijke aanspraak o p
het bekleden van waardighcden, ambten en bedieningen.
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GRONDWET
Artikel 184

+
h>

P

Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen wordt toegelaten,
behoudens de nodige maatregelen ter verzekering der openbare orde en rust. Onder dezelfde
bepaling blijft de openbare godsdienstoefening
buiten de gebouwen en besloten plaatsen geoorloofd, waar zij thans naar de wetten en reglementen is toegelaten.

PROEVE

STAATSCOMMISSIE

Artikel 5
3 Het recht openbare godsdienstoefeningen

Artikel 6
3 Het recht openbare godsdienstoefeningen

te houden wordt erkend. De wet regelt de bevoegdheid een voorgenomen godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen te
verbieden indien dit ter handhaving van d e
openbare orde vereist is.

te houden wordt erkend. D e wet regelt d e bevoegdheid een voorgenomen godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen te
verbieden indien dit ter handhaving van de
openbare orde vereist is.

Additioiieel artikel I

Additioneel artikel I

Totdat de wettelijke regeling, bedoeld in artikel 5, derde lid zal zijn getroffen, blijft de volgende bepaling van kracht:
Allc openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen wordt toegelaten,
bchoodcns de nodige maatregelen ter verzckering der opcnbare orde en rust.
Onder dezclfde bepaling blijft de openbare
godsdicnstocïcning buiten d e gebouwen en bcslotcii plaatsen geoorloofd, waar zij thans naar
de wetten cn rcglcmenten is toegelaten.

De wet, bedoeld in het derde lid van artikel 6,
wordt binnen 5 jaar voorgedragen. Tot haar
inwerkingtreding bliJft de volgende bepaling
van kracht:
Alle opcnbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen wordt toegclatcn.
behoudens de nodige maatrcgclcn ter vcrzckcring der opcnharc orclc en rust. Ondcr dezclfde
bepaling blijft de openbare godsdienïtocfcning
buiten dc gebouwen cn besloten plaatsen gcoorloofd, waar zij thans naar de wetten en reglementen is tocgclatcn.

Artikel I85

Ad(litioiirr1 nrtil<elII

A~lrlitioircclartikel 11

Detraktementen, pcnsiocnencn andcrcinkomsten, van wclkc aard ook, thnns door de ondcr-

Totdat daarin bij of krachtens de wct zal 7ijn
voorzien, bluft dc volgcndc bcpaling van

Totdnt tcr -rakc hij wcttclijke rcglingecn voorziening zal zijn gctrolfcn, blijft dc volgende be-
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w

V:

scheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leraars genoten wordcnde, blijven aan dezelve gczindlicdcn vcrlckcrd.
Aan de lcraars, wclkc tot nog toc uit 's Lands
kas gccn, of ccn niet tocrcikcnd traktciiicnt genictcii, kan ccn traktcnicnt tocgclcgd, of Iict
bcstanndc vcrmccrdcrd worden.

kracht:
D c traktcmcntcn, pcnsiocncn en andcrc inkoiiistcn. van wclkc aard ook. thans door dc
on<lcrscl~ci<lcnc
godsdicnstigc gczindlicdcn of
dcrzelvcr lcraars gcnotcn wordcndc, bli.ivcn
aan dczclvc gczindhcdcn vcrzckcr<l.
Aan dc leraars, wclkc tot nog toc uit's Lands
kas gccn, of cen nict tocrcikcnd traktcnicnt gcnieten, kan een traktement tocgclcgd, of het
bestaandc vcrniccrderd wordcn.

Artikel 186
D e Koning waakt, dat alle kcrkgcnootschappen zich houdcn binnen de palen van gehoorzaainlieid aan de wetten van de Staat.
Artikel I87
D e tussenkomst der Regering wordt niet vcreist bij d e bricfwisscling met de hoofdcn der
ondcnchcidenc kerkgenootschappen, noch, behoudens verantwoordelijkheid volgens d e wet,
bij d e aikondiging van kerkelijke voorschriften.
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paling van kracht:
D c traktcmcntcn, pcnsiocncn cn andcreinkomsten, van wclkc aard ook, tlians door dc ondcrscheidene godsdicnstige gezindheden of derzelver leraars genoten wordendc, blijven aan
dezelve gczindhcden verzekerd. Aan de leraars, welke tot nog toe uit's Lands kas geen,
of een niet tocrcikcnd traktcnicnt gcnictcn, kan
een traktement toegelegd, of het bcstaandc vcrmeerderd worden.
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GRONDWET
Artikel 208

Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het
toezicht der Overheid, en bovendien, voor zover het algemeen vormend zowel lager als middelbaar onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar d e bekwaamheid en d e zedelijkheid van de onderwijzer, een en ander bij de
wet te regelen.

PROEVE

STAATSCOMMISSIE

Artikel 6

Arlikel 7

Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het
toezicht van het bevoegd gezag en, voor wat bij
d e wet aangewezen vormen van ander dan wetenschappelijk onderwijs betreft, het onderzoek
naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van
hen die onderwijs geven, een en ander bij de
wet te regelen.

Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het
toezicht van d e overheid en, voor wat bij de
wet aangewezen vormen van onderwijs betreft,
het ondcrzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en
ander bij de wet te regelen.

Artikel 4

Iedere Nederlandcr hceft gelijkcli.ik recht de
ledcn van algcmecn vertegenwoordigende
lichamcn tc vcrkiczcn alsnicdc tot lid van dcze
lichamen te worden verkozen, ccn en ander
niet inachtneming van bij of krachtens dc
Groiidwct gestcldc rcgels cn beperkingen.
Artikel 11

Gcen feit is strafbaar dan uit kracht van ccn
daaraan voorsfgcganc wcttclijkc straíl?cpaling.
A~l~/iIililiorreel
arlikel 111

Dc volgcndc bcpalingcn Ircdcn ccrst na viif jaren in wcrking. I3ij of kraclitcns dc wc1 kan tcn
aanzicn van clk van dezc bcpalingcn ccn ccrdcr
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tijdstip van inwcrkingtrcding wordcn vastgestcl<l.
a Artikcl 2, twcedc lid, tweede volzin.
b Artikel 8, eerstelid, voor zoveel betrcft het
garen van inlichtingen.
c Artikel 9 voor zoveel betreft het recht tot
betoging.
d Artikel 12, twecdc lid, voor zovcel bcfrcft
het telefoon- en tclegraafgchcim.
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Rapport inzake inkomen
Kroon en geldelijke voorzieningen
leden Staten-Generaal
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Inleiding

In de meergenoemde brief van 12 februari 1969 van de Minister van
Binnenlandse Zaken aan de staatscommissie zijn onder andere de
vraagstukken, waaraan naar de mening van de regering voorrang moet
worden gegeven voor een gedeeltelijke grondwetsherziening, genoemd
de grondwettelijke regeling van het inkomen van de Kroon en de regeling van de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden der Staten-Generaal. Met betrekking tot de regeling van het inkomen van de
Kroon werd daarbij verwezen naar het standpunt van de regering, zcals dit bij de behandeling van wetsontwerp 8683 inzake wijziging van
de bedragen, vastgesteld in de artikelen 22, 23 en 26, eerste lid, van
de Grondwet, tot uitdrukking is gekomen.
Het bij de behandeling van genoemd wetsontwerp weergegeven regeringsstandpunt hield onder meer in, dat - althans naar het aanvankelijk
gevoelen van de regering - de vaststelling van de bedragen van het inkomen van het Koninklijk Huis aan de gewone wetgever zou kunnen
worden overgelaten.' Voorts bleek, dat de regering een automatische
aanpassing van deze bedragen wenselijk a ~ h t t e . ~
In samenhang met de regeling van het inkomen van de Kroon zou tevens de vraag bestudeerd moeten worden, of de grondwettelijke voorschritten inzake de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden
der Staten-Generaal dienen te worden gewijzigd.
Bij de voorbereiding van haar advies heeft de staatscommissie in belangrijke mate kunnen voortbouwen op het rapport, dat op 22 april
1969 door de heren Simons, Van der Hoeven en De Pous aan de minister-president is uitgebracht over de belastingvrijdom van het Kcninklijk Huis. Bedoeld rapport3 is op 29 april 1969 door de ministerpresident aan de staatscommissie aangeboden. Dat rapport en een nota
van de commissie-belastinflrijdom aan de staatscommissie zijn als bijlagen IX en V111 bij dit advies gevoegd.

i

Bijl. Hand. I1 196811969, 8683, nr. 9, blz. 4, linker kolom.
Hand. 11, 196811969, blz. 411, linker kolom.
Hierna te noemen: rapport van de commissie-belasting~jdom.
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Inkomen van de Kroon
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1

DECONSTITUTIONALISERING VAN DE VOORSCHRIFTEN MET
BETREKKING TOT HET INKOMEN VAN DE KROON

Aanvankelijk vermeldden de grondwetten zelf de bedragen van het inkomen van de Koning. In de Grondwet van 1848 werd eveneens een
bedrag genoemd, namelijk behalve het inkomen uit de domeinen een
jaarlijks inkomen van f 1.000.000,- uit 's lands kas, maar dit bedrag
was alleen vastgesteld voor Koning Willem 11. Bij elke nieuwe troonsbestijging zou het inkomen der Kroon door de wet worden geregeld.
Bij de grondwetsherziening van 1887 verviel de bepaling met betrekking tot het inkomen van toen wijlen Koning Wiilem 11. Bepaald werd
dat de Koning, behalve het inkomen uit de domeinen, een jaarlijks inkomen uit 's lands kas zou genieten, waarvan het bedrag bij elke troonsbestijging door de wet zou worden vastgesteld.
De Grondwet van 1922 stelde weer een bedrag vast. Behalve het inkomen uit de domeinen zou de Koning een jaarlijks inkomen ten laste
van 's Rijks kas genieten van f 1.200.000,-. Binnen twee jaren na een
troonsbestijging kon dit bedrag voor de duur van de regering van de
Koning, die de troon had bestegen, bij de wet worden gewijzigd.
Bij de grondwetsherziening van 1938 werd, in verband met de door
de stijging en daling van de koopkracht noodzakelijke aanpassingen
van het inkomen van de Kroon, gepoogd hiervoor een soepeler systeem
te vinden dan de procedure van grondwetsherziening. De in de Grondwet genoemde bedragen zouden voortaan bij de wet kunnen worden gewijzigd, zij het dat deze wet zou moeten worden aangenomen met twee
derden van het aantal leden waaruit elk der kamers bestaat.
Drie maal is van deze bevoegdheid om het inkomen der Kroon bij de
wet te wijzigen gebruik gemaakt, laatstelijk bij de wet van 27 november
1968, Stb. 646; deze wijziging werd reeds in 1966 noodzakelijk geacht.
Terecht wordt in de memorie van toelichting met betrekking tot het
wetsontwerp 8683, dat tot vorengenoemde wet van 27 november 1968
heeft geleid, betwijfeld1, of de uit 1938 daterende opzet ook in de huidige tijd voldoende mogelijkheden biedt. Gesteld wordt dat de ontwikkelingen op het gebied van lonen en prijzen zich sneiler voltrekken dan
voorheen, terwijl anderzijds de noodzakelijke aanpassingen van de
1

Bijl. Hand. I1 1965i1966, 8683, nr. 3, blz. 2, linker kolom.
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RAPPORT INZAKE M O M E N KROON EN GELDELIJKE
VOORZIENLNGEN LEDEN
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grondwettelijke inkomens eerst na geruime tijd hun beslag kunnen
krijgen.
De commissie-belastingvrijdom heeft mede aandacht geschonken aan
dit vraagstuk. Zij verwijst onder punt 7 van haar rapport naar de brief
van 11 juni 1968l van de regering aan de Tweede Kamer, waarin de
regering kennis geeft van haar voornemen een deel van de uitgaven,
welke tot dusverre werden bestreden uit het grondwettelijke inkomen,
ten laste van andere hoofdstukken der rijksbegroting te brengen. De
commissie-belastingvrijdom is van mening, dat inderdaad op deze wijze
voor een deel van de uitgaven een flexibele en tijdige aanpassing, namelijk door de jaarlijkse vaststelling van deze begrotingsposten, kan
worden verkregen.
Genoemde commissie vervolgt haar betoog aldus:
'Doch ook bij overheveling van deze categorie uitgaven - het betreft
hier in het bijzonder het rechtstreeks ten laste van de rijksbegroting
brengen van een belangrijk deel der personeelsuitgaven - zullen aanzienlijke uitgaven voor de Koning en andere leden van het Koninklijk
Huis overblijven, die zich niet voor een dergelijke overbrenging lenen.
Van de Koning en leden van het Koninklijk Huis wordt verwacht, dat
zij in hun levenswijze mede het bijzondere van hun positie tot uitdrukking brengen. Zij dienen, ook buiten officiële gelegenheden, op ruime
en voor ons land en volk waardige wijze, bezoekers en gasten, ook in
de persoonlijke sfeer, te kunnen ontvangen, contacten te leggen hier en
elders, de daarmee overeenstemmende gastvrijheid te betonen. Hun bijzondere positie brengt met zich, dat zij voortdurend in de publieke belangstelling staan. De Koning en de leden van zijn Huis hebben als zodanig, ook in wat bij anderen als de privé-sfeer wordt aangeduid, uitgaven te vemchten die in belangrijke mate uitgaan boven de elders
normale. Deze factoren beïnvloeden voor een groot deel het peil van
hun uitgaven.
Het zou strijden met het karakter van hun positie, indien zij niet zelf
over de hiertoe nodige inkomsten zouden beschikken en de bestemming
daarvan zouden kunnen bepalen.
Daarom moeten hun, afgezien van de overbrenging van een deel van
de tegenwoordige uitgaven naar de rijksbegroting, in de eerste plaats
uitkeringen worden verzekerd, waaruit zij die uitgaven zullen kunnen
bestrijden.
1

Bijl. Hand. I1 196711968, 8683, nr. 5, blz. 2 .
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Deze uitkeringen dienen zodanig te zijn dat daaruit, ook over een langere periode gezien, alle normale lasten aan het koningschap verbonden, worden goedgemaakt.
Vervolgens is het redelijk en gerechtvaardigd in de grondwettelijke uitkeringen tevens op te nemen een inkomen dat in overeenstemming is
met de functies, die de Drager van de Kroon en andere leden van het
Koninklijk Huis vervullen.
Wat betreft verandering in de hoogte van deze uitkeringen - die beide
voornoemde elementen omvatten - zou in een nieuwe financiële regeling moeten worden voorzien in een automatische jaarlijkse aanpassing'.

De commissie verenigt zich met bovenstaande opvatting van de commissie-belastingvrijdom met betrekking tot het inkomen van de Kroon.
Zij heeft overwogen of het mogelijk zou zijn de criteria, welke in het
hiervoor weergegeven citaat besloten liggen, in de Grondwet op te nemen. Hiervoor leent een grondwetsbepaling zich evenwel moeilijk. De
commissie gaat ervan uit dat in een bij de wet te treffen regeling voor
verwezenlijking van het vorenstaande zal worden zorg gedragen.
In de toelichting op de in de proeve1 voorgestelde bepaling betreffende
de regeling van het inkomen van de Kroon wordt gesteld, dat met de
wet, waarbij sinds 1938 de in de Grondwet genoemde bedragen kunnen
worden veranderd, geen wijziging wordt aangebracht in de tekst van de
Grondwet; de gewijzigde bedragen zijn ook niet ter gelegenheid van een
latere grondwetsherziening in de Grondwet opgenomen. Deze wettelijke
regeling met de daaruit voortgevloeide praktijk maken het handhaven
van de bedragen in de Grondwet overbodig. Voorts wordt er in genoemde toelichting op gewezen dat aan handhaving van de bedragen in
de constitutie ook overigens geen behoefte bestaat, omdat wel het feit
dat een inkomen ten laste van 's Rijks kas wordt of kan worden genoten en wel het feit dat het bedrag van het inkomen door de wetgever
wordt vastgesteld behoren tot de hoofdbeginselen van het Nederlandse
staatsbestel, doch niet de hoogte van de bedragen.
De commissie onderschrijft het in de toelichting o p de Proeve vermelde betoog. Zij meent, dat in de Grondwet dient te worden volstaan
met een opdracht aan de wetgever de uitkering aan het staatshoofd te
regelen.
blz. 83.
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De commjssie is voorts van oordeel, dat in een desbetreffende wettelijke
regeling tevens dient te worden voorzien in een automatische jaarlijkse
aanpassing van de uitkering.

2

DOMEINEN

Naast het inkomen uit 's lands kas noemt artikel 22 van de Grondwet
sinds 1848 het inkomen uit de domeinen, 'door de Wet van 26 augustus 1822 afgestaan en in 1848 door wijlen Koning Wiiiem I1 tot kroondomein aan de Staat teruggegeven'.
De Proeve neemt in de eerder genoemde toelichting op de door haar
voorgestelde bepaling betreffende het inkomen van de Kroon het standpunt in, dat bij de vaststelling van dit inkomen ook in ogenschouw kan
worden genomen welk inkomen de kroondomeinen opbrengen. Aan een
aparte herinnering in de Grondwet, zoals thans in artikel 22 voorkomt
ten aanzien van een gedeelte van het kroondomein, bestaat naar het
oordeel van de samenstellers van de proeve geen behoefte.
De commissie kan zich met het in de proeve weergegeven standpunt
verenigen. Historisch is wel te verklaren waarom aan het inkomen uit
de domeinen een afzonderlijke bepaling in de Grondwet is gewijd, maar
dit is niet meer nodig naast de door de commissie voorgestelde bepaling betreffende de uitkering aan de Koning. Uiteraard zal het raadzaam
zijn dat bij de wet, die de uitkering aan het staatshoofd zal regelen, aan
de positie van de domeinen aandacht wordt geschonken.'

3

PALEIZEN

Sinds 1815 vermeldt de Grondwet het bedrag dat jaarlijks maximaal
voor het onderhoud van paleizen ten laste van 's Rijks kas kan komen.
De staatscommissie-Heemskerk wees er op, dat de grondwetgever in
1848 het verband tussen de bepalingen ter zake van het inkomen van
de Koning en ter zake van de onderhoudskosten van de paleizen uit
1 Nu de commissie adviseert in de Grondwet niet meer over domeinen te spreken en
haar alleen advies is gewaagd over de grondwettelijke regeling van het inkomen van
de Kroon, laat zij buiten beschouwing de wettelijke regeling ten aanzien van de domeinen, waaromtrent de commissie-belastingvrijdomaan het slot van punt 7 van haar
rapport een suggestie heeft gedaan.

Tweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)

N O M E N VAN DE KROON

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1967 Commissie-Cals/Donner, verslag, plenair, 1969-09-19

het oog had verloren. Zolang de Grondwet zelf het bedrag van de civiele
lijst bepaalde was het logisch dat zij ook de som aanwees voor het
onderhoud van paleizen, omdat die som inderdaad een deel van de
civiele lijst uitmaakte. Toen in 1848 de regeling van het inkomen des
Konings aan de wet werd overgelaten, had men dit zelfde moeten doen
ten aanzien van de onderhoudskosten der paleizen. Naar het oordeel
van genoemde staatscommissie bestond er te meer aanleiding om dit
verzuim te herstelien, omdat daardoor de gelegenheid geboden werd
om bij elke nieuwe troonsbestijging het bedrag der som, voor onderhoud van paleizen beschikbaar, in overeenstemming te brengen met de
dikwijls zeer gewijzigde behoeften des tijds. Een voorstel ter zake werd
niet overgenomen in de regeringsontwerpen.
Naast het in de Grondwet genoemde bedrag, dat krachtens de in 1938
in de Grondwet opgenomen bepaling van artikel 30 bij de wet verhoogd
kan worden, worden kosten van bijvoorbeeld restauratie sinds vele jaren op de rijksbegroting gebracht.
De staatscommissie-Van Schaik bracht dit in de door haar voorgestelde bepaling tot uitdrukking door daarin, naast toekenning van een vast
bedrag voor 'gewoon' onderhoud bestemd, ook de mogelijkheid te openen voor het toekennen van een bedrag voor verbetering of uitbreiding
van de ter beschikking gestelde paleizen.
De proeve schrapt de bepaling. Bij de vaststelling van het inkomen kan
naar de mening van de samenstellers van de proeve mede in rekening
worden gebracht welk bedrag aan onderhoud voor rekening van het
Rijk wordt genomen.
Ook de commissie meent, dat voor onderhoudskosten van paleizen welk haars inziens zeker ten laste van de staat moeten komen - een
regeling kan worden getroffen, hetzij bij begrotingswet, hetnj bij de
wettelijke regeling van de uitkering aan de Koning, Zij stelt derhalve
voor de grondwettelijke bepaling te schrappen.

4

INKOMENS VAN DE OVERIGE LEDEN VAN HET

KONINKLIJK HUIS

De artikelen 26, 28 en 29 van de Grondwet omschrijven nauwkeurig
welke van de leden van het Koninklijk Huis een inkomen genieten dan
wel kunnen genieten uit 's Rijks kas.
Hoe uitvoerig de regeling in de Grondwet ook is, zonder lacunes is zij
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niet. Zo bepaalt het laatste lid van artikel 26 wel, dat bij de wet een
jaarlijks inkomen uit 's Rijks kas kan worden toegekend aan een Koning
of Koningin die afstand van de Kroon heeft gedaan, maar het verzuimt
een voorziening mogelijk te maken voor de gemalin of de gemaal van
de Koning of Koningin die afstand doet. Het is verkieslijker om aan
de wetgever over te laten te bepalen welke leden van het Koninklijk
Huis in aanmerking komen voor een inkomen uit 's Rijks kas en daarbij tevens de bedragen van dit inkomen vast te stellen. De commissie
gaat er hierbij van uit, dat in de betreffende wettelijke regeling in elk
geval een inkomen zal blijven gegarandeerd aan die leden van het Koninklijk Huis, aan wie thans krachtens de artikelen 26, 28 en 29 van
de Grondwet een inkomen uit 's Rijks kas is verzekerd.
Evenals voor de uitkering aan de Koning zal naar de mening van de
commissie in de desbetreffende wet een regeling met betrekking tot een
automatische jaarlijkse aanpassing dienen te worden ingebouwd.

S

5

BELASTINGVRIJDOM

Over de in artikel 24 van de Grondwet geregelde belastingvrijdom van
de Koning en van de leden van het Koninklijk Huis, genoemd in de artikelen 26, 28 en 29 van de Grondwet, heeft de eerder in dit rapport
genoemde commissie-belastingvrijdom op 22 april 1969 aan de minister-president advies uitgebracht. Uit het rapport van genoemde commissie blijkt onder meer, dat zij alleen de vrijdom van belasting ten
aanzien van de uitkeringen uit 's Rijks kas in de Grondwet wenst te
zien opgenomen, doch voor verdere vrijdom van belasting, alsmede
voor bijzondere regels voor de heffing van belasting waarvoor vrijdom
niet is verleend, in de Grondwet naar de wetgever wil verwijzen.
De commissie kan zich met de overwegingen en conclusies van het door
de commissie-belastingvrijdom uitgebrachte advies verenigen; zij meent
in verband hiermede op het vraagstuk van de belastingvrijdom in dit
rapport niet nader te moeten ingaan en te kunnen volstaan met verwijzing naar het advies van de speciaal voor dit vraagstuk ingestelde commissie.
Slechts meent de commissie er nog op te moeten wijzen, dat de commissie-belastingvrijdom blijkens het vermelde aan het slot van punt 10
van haar advies een regeling ter zake van de belastingvrijdom onlosmakelijk verbonden acht aan een adequate regeling van de financiële
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positie van de Kroon. Een blijvende oplossing ter zake dient voor beide
onderwerpen gelijktijdig te worden bereikt. De instemming van de commissie met het rapport van de commissie-belastingVnjdombetreft uiteraard mede deze voorwaarde. De commissie merkt hierbij op, dat de
door haar voorgestelde grondwettelijke bepalingen met betrekking tot
het inkomen van de Kroon - de overgangsbepalingen daarbij inbegrepen - mede op de vervulling van deze voorwaarde zijn gericht.
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1

LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER

Nadat de grondwetgever in 1938 in artikel 92, vijfde lid, de mogelijkheid geopend had de in de Grondwet genoemde bedragen met betrekking tot de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer bij
een - met gekwalificeerde meerderheid aangenomen - wet te wijzigen,
werden bij de grondwetsherziening van 1956 de bedragen uit de Grondwet geschrapt en werd in artikel 99 bepaald, dat de leden, volgens regels door de wet te stellen, een schadeloosstelling en een vergoeding
voor kosten, welke uit de vervulling van hun betrekking voortvloeien,
ontvangen. Ten aanzien van de voorzitter van de kamer werd bepaald,
dat deze bovendien een jaarlijkse toelage geniet, waarvan het bedrag
bij de wet wordt bepaald.
Met deze bepalingen werd, anders dan in de Grondwet van 1938, ten
aanzien van de schadeloosstelling der leden de mogelijkheid geschapen,
dat bij bedoelde wet een delegatie vereisende aanpassingsregeliig kon
worden getroffen. Van deze mogelijkheid is gebmik gemaakt bij de Wet
van 30 oktober 1968, Stb. 584. Voor de toelage van de voorzitter laten de bewoordingen der Grondwet evenwel een aanpassingsregeling
bij delegatie niet toe.

g 2

PENSIOENEN

Bij de grondwetsherziening van 1956 verdwenen ook de bedragen van
de pensioenen van de afgetreden leden der Tweede Kamer uit de
Grondwet. Krachtens artikel 92, vijfde en zesde lid, van de Grondwet
1938 konden deze bedragen bij een wet, die met een gekwalificeerde
meerderheid was aangenomen, worden gewijzigd.
Thans wordt in artikel 99, derde en vierde lid de regeling van de pensioenen zowel voor de leden als voor de weduwen en wezen aan de wetgever opgedragen zonder dat een gekwalificeerde meerderheid wordt
geëist.
3

EERSTE KAMER

Eveneens bij de grondwetsherziening van 1956 is, in het vierde lid van
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artikel 101, aan de wetgever opgedragen regels vast te stellen met betrekking tot de vergoeding van kosten welke voor de leden van de
Eerste Kamer uit de vervulling van hun betrekking voortvloeien.
Ook ten aanzien van deze wet is de eis van aanneming met een gekwalificeerde meerderheid niet gesteld.
De voorzitter geniet sindsdien bovendien een jaarlijkse toelage waarvan
het bedrag bij een wet, die daarentegen wel met een gekwalificeerde
meerderheid moet worden aangenomen, wordt bepaald.

4

CONCLUSIE

Uit het bovenstaande blijkt, dat de Grondwet thans reeds de regeling
van de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de Staten-Generaal aan de wetgever opdraagt, zij het, dat enkele bepalingen,
met name die met betrekking tot de toelagen van de voorzitters van de
kamers, delegatie uitsluiten.
De proeve geeft in artikel 44 een eenvoudige redactie, waarbij aan de
wetgever wordt opgedragen de geldelijke voorzieningen ten behoeve
van de leden en de gewezen leden van de Staten-Generaal en hun nabestaanden te regelen. Deze redactie heeft behalve het voordeel van de
eenvoud tevens de aantrekkelijkheid dat de moeilijkheden, waartoe de
huidige tekst aanleiding heeft gegeven, zijn weggenomen.
Zolang evenwel, anders dan bij de proeve, de Grondwet nog afzonderlijke afdelingen wijdt aan de Eerste Kamer en aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, komt het de wmmissie gewenst voor een bepaling
in de geest van de proeve voor elk der kamers afzonderlijk in de Grondwet op te nemen.
Eerst bij een verdergaande herziening van de Grondwet zal eventueel
de proeve op het onderhavige punt geheel kunnen worden gevolgd. In
haar eindrapport zal de wmmissie hierop terugk~men.~

1 De wmmissie wijst er op, dat zij ook in haar eindrapport zal behandelen het vraagstuk van de onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de Staten-Generaal met andere functies, welk maagstuk bij de behandeling van wetsontwerp nr. 9561 in destatenGeneraal in verband werd gebracht met de regeling van de schadeloosstelling van de
leden der Tweede Kamer.
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De commissie heeft overwogen of de gekwalificeerde meerderheid, die
thans in de artikelen 30, 99 en 101 van de Grondwet is voorgeschreven
met betrekking tot de daar bedoelde wetten, gehandhaafd moet worden
ten aanzien van de wetten die het inkomen en verdere belastingvrijdom
der Kroon en de geldelijke voorzieningen voor de leden der StatenGeneraal zuilen regelen.
Hierbij heeft de commissie er kennis van genomen, dat de proeve er op
blz. 83 op wijst dat, wanneer de inkomensbedragen zelf niet meer in
de Grondwet voorkomen, ook het vereiste van een gekwalificeerde
meerderheid voor het wijzigen van het inkomen kan vervallen.
De commissie merkt hierbij evenwel op, dat de omstandigheid, dat de
bedragen van geldelijke voomieningen voor de leden der Staten-Generaal in de artikelen 99 en 101 van de Grondwet niet meer zijn vermeld,
niet in de weg heeft gestaan aan het opnemen in genoemde artikelen
van een versterkte meerderheid, vereist voor door de wetgever tot stand
te brengen regelingen.
Handhaving van de waarborg, welke gelegen is in het vereiste van een
versterkte meerderheid, acht de commissie van belang. Doorslaggevend
voor het eisen van een gekwalificeerde meerderheid acht zij evenwel de
grote waarde, die zij gelegen ziet in de steun van een ruime meerderheid
van het parlement voor regelingen met betrekking tot het inkomen en
belastingvrijdom van de Kroon en de geldelijke voorzieningen voor de
leden der Staten-Generaal.
De commissie meent dan ook te moeten adviseren voor de betreffende
wetten een meerderheid te eisen van twee derden der uitgebrachte stemmen, waarmee aangesloten wordt bij artikel 211 van de Grondwet. Dit
betekent een minder vèrstrekkende regeling dan thans in artikel 30,
tweede lid, van de Grondwet is opgenomen, waar een meerderheid
wordt geëist van twee derden van het aantal leden, waaruit elk der
kamers bestaat.
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In bijlage V11 heeft de commissie opgenomen de grondwetswijzigingen,
waartoe zij op grond van het in dit rapport vermelde adviseert. Hieronder volgt nog een toelichting op de betreffende artikelen.

AD I

Artikel 22
Eerste lid
Dit lid geeft uitwerking aan de conclusies, welke hiervóór, onder 11,
zijn vermeld.
In overeenstemming met de zienswijze van de commissie-belastingvrijdom (punt 14 van het betreffende rapport) acht de commissie het wenselijk niet meer te spreken van een 'inkomen' uit 's Rijks kas, doch in
plaats hiervan de term 'uitkering' te gebruiken.
Opgemerkt zij nog, dat de tekst delegatie toestaat, behoudens bij de
aanduiding van de andere leden van het Koninklijk Huis dan de Koning, aan wie een uitkering uit 's Rijks kas wordt toegekend.

Tweede en derde lid
Deze leden stemmen overeen met het voorstel tot grondwetswijziging,
waarin het rapport van de commissie-belastingvrijdom resulteert.
Het tweede lid, handelende over eventuele verlening van verdere vrijdom van belasting, sluit delegatie uit. Het derde lid laat evenwel voor
de bijzondere wettelijke regelen voor de heffing van belasting waarvoor
vrijdom niet is verleend, delegatie wel toe.

Vierde lid
De versterkte meerderheid, welke dit lid eist, vond hiervóór reeds bespreking onder hoofdstuk IV. De redactie van het lid impliceert, dat
deze versterkte meerderheid ook geldt voor voorstellen van wet tot wijziging van de in het eerste en het tweede lid bedoelde wetten. Uitdrukkelijke vermelding van wijzigingsontwerpen in dit lid, zoals geschiedt
in het huidige tweede lid van artikel 30 van de Grondwet, acht de commissie overbodig. Voor de wet, bedoeld in het derde lid, wordt de eis
van een gekwalificeerde meerderheid niet wenselijk geacht.
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De belastingwetten zijn aan vele wijzigingen onderhevig, welke wijzigingen repercussies kunnen hebben ten aanzien van de in dit lid bedoelde bijzondere regels. Voorts dient in aanmerking te worden genomen, dat bepaalde van bedoelde bijzondere regels mogelijk zullen tvorden opgenomen in de verschillende belastingwetten, waarop zij betrekking hebben. Het stellen van de eis van een gekwalificeerde meerderheid zou in dat geval betekenen, dat mogelijk onderdelen van wetten
met een gekwalificeerde meerderheid zouden moeten worden aangenomen.
De genoemde eis zou de wetgeving ter zake aanzienlijk bemoeilijken.

Uit de redactie van dit artikel volgt, dat in dit interimvoorstel de artikelen 25 en 271 van de Grondwet gehandhaafd blijven. In zijn meergenoemd schrijven van 12 februari 1969 aan de staatscommissie heeft
de Minister van Binnenlandse Zaken immers alleen verzocht omtrent
de grondwettelijke regeling van het inkomen der Kroon in het interimrapport advies uit te brengen. De artikelen in de Tweede afdeling van
het Tweede Hoofdstuk van de Grondwet - welke afdeling als opschrift
draagt 'Van het inkomen der Kroon' - die niet onmiddellijk op dit inkomen betrekking hebben, heeft de commissie derhalve in dit intenmrapport buiten beschouwing gelaten. Dit zijn de genoemde artikelen 25
en 27, waarover de staatscommissie in haar eindrapport haar visie zal
geven.

Deze artikelen geven uitwerking aan hetgeen hiervóór, onder hoofdstuk
111, werd geconcludeerd ten aanzien van de grondwettelijke regeling
van de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden der StatenGeneraal. Weliicht ten overvloede merkt de commissie nog op, dat buiten de voorgestelde artikelen 99 en 101, vierde lid, vallen wettelijke
1 Artikel 25 luidt: De Koning richt zijn Huis naar eigen goedvinden in.
Artikel 27 luidt: De oudste van des Konings zonen, of verdere mannelijke nakomelingen, die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, is des Konings eerste onderdaan, en voert de titel van Prins van Oranje.
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regelingen met betrekking tot door ambtenaren, die lid van de StatenGeneraal zijn geworden, eventueel nog uit hun ambtelijke functie te
ontvangen non-activiteitswedde. Deze regelingen blijven gebaseerd op
artikel 106, derde lid, van de Grondwet.

AD V

Additioneel artikel V111
Eerste lid

Dit lid verzekert, dat de inkomensbedragen en belastingvrijdom, die
thans door de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis krachtens de Grondwet en krachtens de op grond van artikel 30 Grondwet
getroffen wettelijke regeling worden genoten, mede gezien het bepaalde
in artikel 215 Grondwet gehandhaafd blijven tot het tijdstip van inwerkingtreding van de in het eerste lid van artikel 22 bedoelde wet.
Tweede lid

Het is mogelijk, dat de uitwerking van een wettelijke regeling inzake
verdere belastingvrijdom of bijzondere bepalingen voor de heffing van
belasting waarvoor vrijdom niet is verleend, meer tijd vraagt dan een
nieuwe wettelijke regeling van de uitkering. In dat geval kan het nodig
blijken, dat de in artikel 24 van de Grondwet geregelde belastingvrijdom
geheel of ten dele nog enige tijd voortduurt na de invoering van de
nieuwe uitkeringswet. Het tweede lid beoogt dit mogelijk te maken.
De commissie merkt hierbij op, dat de commissie-belastingvrijdom onder punt 15 van haar rapport een overgangsbepaling noodzakelijk oordeelt, waarbij de huidige grondwetsbepaling inzake belastingvrijdom
blijft gehandhaafd tot de inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke
regeling terzake. Het eerste en het tweede lid van het additionele artikel
tezamen geven de mogelijkheid artikel 24 van de Grondwet zolang te
handhaven.
Opgemerk7 zij nog, dat de aan het slot van het tweede lid gebezigde
term 'termijn' aan de wetgever de mogelijkheid laat om de grondwettelijke belastingvrijdom op één bepaalde datum dan wel voor bepaalde
onderdelen op verschillende tijdstippen te doen eindigen.
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Door de staatscommissie voorgestelde grondwettelijke bepalingen inzake inkomen Kroon en geldelijke voorzieningen leden
Staten-Generaal.

In de Grondwet worden de volgende veranderingen aangebracht.
I

Als eerste artikel van de Tweede Afdeling van het Eerste Hoofdstuk wordt opgenomen:

Artikel 22

1 De Koning ontvangt jaarlijks uit 's Rijks kas een uitkering
naar regels bij de wet te stellen. Deze wet bepaalt aan welke andere leden van het Koninklijk Huis een uitkering uit 's Rijks kas
wordt toegekend en regelt deze uitkeringen.
2 De uitkeringen uit 's Rijks kas zijn vrij van belasting. Verdere
vrijdom van belasting kan bij de wet worden verleend.
3 Voor de heffing van belasting waarvoor vrijdom niet is verleend kan de wet bijzondere regels vaststellen.
4 De kamers kunnen voorstellen van wet als in de eerste twee
leden bedoeld alleen aannemen met ten minste twee derden van
het aantal uitgebrachte stemmen.

I1 De bestaande artikelen 22, 23, 24, 26, 28, 29 en 30 vervallen.
111 Artikel 99 wordt gelezen:
De wet regelt de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden en de gewezen leden en hun nabestaanden. Het vierde lid van
artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.

Br Het vierde lid van artikel 101 wordt gelezen:
4 De wet regelt de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de
leden. Het vierde lid van artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.
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V Aan de Additionele Artikelen wordt toegevoegd:

Artikel VIII
1 Zolang de in het eerste lid van artikeI 22 bedoelde wet niet in
werking is getreden, blijven van kracht de artikelen 22, 23, 24,
26, 28,29 en 30 van de Grondwet naar de tekst van 1963.
2 Bij de in het eerste lid van artikel 22 bedoelde wet kan worden bepaald, dat de belastingvrijdom, voorzien in artikel 24 van
de Grondwet naar de tekst van 1963, geheel of ten dele van
kracht blijft tot een bij die wet aan te geven termijn.
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Nota van de Commissie belastingvrijdom Koninklijk Huis aan
de staatscommissie betreffende artikel 24 van de Grondwet

Aan de Staatscommissie van advies
inzake de Grondwet en de Kieswet

's-Gravenhage, 29 april 1969

Zoals u bekend is, heeft de Regering drie leden van de Staatscommissie, Prof. Mr. D. Simons, Prof. Mr. J. van der Hoeven en Drs. J. W. de
Pous, verzocht haar advies uit te brengen over de vraag of de thans in
de Grondwet neergelegde regeling van vrijdom van personele lasten
voor de Koning en de in de artikelen 26, 28 en 29 genoemde leden
van het Koninklijk Huis, ongewijzigd dient te worden gehandhaafd.
Deze commissie zou tevens haar opvatting over een eventuele herziening van artikel 24 der Grondwet bij nota aan de Staatscommissie
voorleggen.
De commissie heeft dezer dagen haar rapport voltooid en aan de Regering uitgebracht. Aan de Staatscommissie legt zij hierbij haar opvatting
omtrent een herziening van het grondwetsartikel voor.
Naar het oordeel van de commissie dient de belastingvrijdom mede te
worden beschouwd in het verband van de gehele financiële regeling
welke voor de Koning en enige andere leden van zijn Huis is getroffen.
Is deze regeling zodanig dat voor een goede uitoefening van de monarchale functies naast de uitkering uit de Staatskas en naast de uitgaven welke rechtstreeks ten laste van het Rijk worden genomen, nog een
beroep moet worden gedaan op inkomsten uit privé-vermogen, dan
past daarbij de vrijdom van personele lasten.
Zouden evenwel de uitkeringen uit 's Rijks kas op een peil worden gebracht en gehouden, dat naar verwachting alle normale lasten aan de
monarchale functies en staat verbonden, integraal worden gedekt en
zouden zij ook een passend inkomen voor de verantwoordelijke monarchale functies bevatten, terwijl de aanpassing daarvan niet met lange tussenpozen maar b.v. jaarlijks zou geschieden, dan is er reden te
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overwegen of en in hoeverre de belastingvrijdom dient te worden gehandhaafd.
De commissie heeft hierbij ook andere aspecten in aanmerking p n o men. Naar haar mening kunnen zowel voor handhaving als voor gedeeltelijke afschaffing van de belastingvrijdom belangrijke argumenten
worden aangevoerd. Zij heeft als slotsom van haar overwegingen aanbevolen de belastingvrijdom te handhaven daar, waar zij nuttig en geboden is voor een goede uitoefening van de monarchale functies en
haar voor het overige te doen vervallen.
Hiervan uitgaande is de wrnmisie van oordeel, dat handhaving van de
belastingvrijdom voor de grondwettelijke uitkeringen ook in de toekomst juist zou zijn, doch dat overigens in beginsel de belastingvrijdom
niet ware te handhaven. Wel zag zij reden om aan te bevelen het door
de Koning bij erfopvolging verkregen vermogen niet door belastingheffing aan te tasten, opdat geen afbreuk wordt gedaan aan de bijzondere
functie van dit vermogen voor de dekking van de uitgaven, uitgaande
boven de normale lasten aan het koningschap verbonden. Zij acht het
daarom raadzaam de opvolger op de troon vrij te stellen van heffing
van successierecht. Deze overweging geldt niet voor andere leden van
het Koninklijk Huis.
Ook meent de commissie, dat bij de heffing van de belastingen waarvoor de vrijdom zou vervallen, rekening moet worden gehouden met
speciale aspecten van de monarchale functies, welke daarom een van
de algemene voorschriften afwijkende regeling nodig maken. Tenslotte
moet de mogelijkheid worden geopend voor afwijkende voorschriften
van procedurele en administratieve aard.
Haar mening over al deze punten is meer uitvoerig toegelicht in haar
rapport aan de Regering, dat - ter vertrouwelijke kennisneming totdat
publikatie heeft plaats gevonden - als bijlage bij deze nota is gevoegd.
Uit de conclusies van de commissie volg, dat zij tot een wijziging van
de bestaande grondwettelijke bepaling adviseert. Bij de formulering
daarvan heeft zij aandacht geschonken aan de Proeve volgens wier artikel 28 slechts enkele hoofdregelen voor de financiële regeling voor het
Koninklijk Huis in de Grondwet zouden worden opgenomen en het
overige aan de gewone wetgever zou worden overgelaten. Daarvan uitgaande stelt zij voor ten aanzien van de vrijdom van personele lasten
in de Grondwet een bepaling op te nemen van de volgende inhoud:
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dom van belasting kan bij de wet worden verleend. Voor de heffing van belasting waarvoor vrijdom niet is verleend, kan de wet
bijzondere regels vaststellen.
Voor de toelichting daarvan verwijst de commissie naar bladzijde 23
van haar rapport.'
Het spreekt vanzelf dat, indien mocht worden besloten in de Grondwet
meer expliciete bepalingen omtrent de financiële regeling voor het Koninklijk Huis op te nemen of voor wetten die aan zulk een bepaling uitvoering zouden geven een gequalificeerde meerderheid te verlangen, ook
de redactie van de bepaling omtrent de belastingvrijdom in dat licht
nader zou moeten worden beschouwd.
Zoals uit het bovenstaande is gebleken, acht de wmmissie het slechts
gerechtvaardigd dat tot een gedeeltelijke afschaffing van de belastingvrijdom wordt overgegaan in het kader van een nieuwe financiële regeling waarvoor de hoofdbeginselen hierboven zijn aangegeven. Ook zal
nog in menig opzicht een uitwerking bij wet noodzakelijk zijn. Inmiddels zou de belastingvrijdom naar haar mening onverkort moeten worden gehandhaafd.
Met het oog hierop beveelt de commissie aan onder de additionele artikelen een bepaling van die strekking op te nemen.
Namens de commissie,
D. SIMONS, voorzitter.

1

Zie Bijlage IX punt 14.
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Rapport van de Commissie belastingvrijdom Koninklijk Huis

Aan Zijne Excellentie de Minister-President

I

Instelling van de commissie

In december 1967 heeft u namens de Regering de ondergetekenden
uitgenodigd een advies op te stellen over de grondwettelijke belastingvrijdom van de Koning en de leden van het Koninklijk Huis, genoemd
in de artikelen 26, 28 en 29 der Grondwet (artikel 24 Grondwet).
Het vragen van dit advies hield verband met een bij de Regering gevormde gewijzigde opvatting omtrent de meest wenselijke regeling van
de financiële verhouding tussen het Rijk en het Koninklijk Huis. Blijkens de brief van u en de ministers van Binnenlandse Zaken en van
Financiën, welke op 11 juni 1968 gericht werd tot de voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal - zulks in het kader van de behandeling van het ontwerp van wet tot wijziging van de bedragen vastgesteld in de artikelen 22, 23 en 26, eerste lid, van de Grondwet (zie het
kamerstuk 1967-1968 - 8683, nr. 5) - wilde de Regering op de basis
van deze gewijzigde opvatting vanuit enige concrete uitgangspunten een
nieuwe opzet realiseren.
Van deze in de brief vermelde uitgangspunten worden twee hier volledig
weergegeven, terwijl voor enige andere met een enkeIe vermelding
wordt volstaan. De eerste twee uitgangspunten werden als volgt geformuleerd:
1 Bij de komende grondwetsherziening, waarvan de eerste lezing hopelijk voor de verkiezingen van 1971 kan worden voltooid, zal ook
worden betrokken de vraag welke wijzigingen moeten worden aangebracht in de artikelen 22 e.v. van de tweede afdeling van het tweede
hoofdstuk der Grondwet. Deze herziening zal worden voorbereid door
de staatscommissie die met de advisering ter zake is belast.
2 De Regering heeft bovendien de leden van voornoemde staatscommissie, prof. mr. D. Simons (voorzitter), prof. mr. J. van der Hoeven
en drs. J. W. de Pous bereid gevonden advies uit te brengen over de
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vraag of de thans in de Grondwet neergelegde regeling van vrijdom van
personele lasten ongewijzigd dient te worden gehandhaafd. Deze wmmissie van drie zal haar opvatting over een eventuele herziening van
het grondwetsartikel bij nota voorleggen aan de Staatscommissie van
advies inzake de Grondwet en de Kieswet. Het eindrapport van de
commissie-belastingvrijdom zal aan de Regering worden uitgebracht,
die w e r de wijze van publikatie beslist.
Voorts achtte de Regering het juist reeds vóór een heaiening van de
huidige grondwettelijke bepalingen te streven naar een wijziging van de
financiële regeling. Deze wijziging diende naar haar mening onder andere van de volgende gedachten uit te gaan:
a De uitgaven, die duidelijk inherent zijn te achten aan de specifieke
uitoefening van het koningschap, worden ten laste van de betrokken
hoofdstukken der rijksbegroting gebracht.
b Wijziging wordt gebracht in de aanwijzing van bepaalde paleizen
als 'ter beschikking gesteld zomer- of winterverblijf'. Aan de ter beschikking blijvende paleizen, Huis ten Bosch en het Paleis op de Dam,
wordt toegevoegd het Paleis Soestdijk, nadat dit paleis met alle bijbehorende gebouwen en bijna 75 ha grond door koop eigendom van de
Staat is geworden.
Sindsdien is in de loop van 1968 het wetsontwerp nr. 8683 met een hier
niet van belang zijnde wijziging door de Staten-Generaal aanvaard en
na de Koninklijke bekrachtiging als wet van 27 november 1968, Stb.
646, afgekondigd.

2

Werkwijze van de commissie

Ingevolge haar veaoek heeft u aan de commissie als secretaris toegevoegd jhr. mr. A. J. M. van Nispen tot Pannerden, secretaris-generaal
van het Ministerie van Algemene Zaken, die de commissie ook behulpzaam is geweest bij het verzamelen van de gegevens waaraan zij bij
haar onderzoek behoefte had.
Gegevens omtrent de financiën van het Koninklijk Huis zijn haar verstrekt door de heer J. Kraayenhof, financieel adviseur van de Koningin. Door de hulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zij
voorts de beschikking gekregen over een aantal aanvullende gegevens
betreffende de fiscale regeling voor Koninklijke huizen in een aantal
Europese landen. Tenslotte is de Staatssecretaris van Financiën haar
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behulpzaam geweest bij de bestudering van een aantal fiscale aspecten.
Voor al deze hulp is de wmmissie veel dank verschuldigd.

3

Omvang van de geldende belastingvrijdom

Ingevolge het bestaande artikel 24 der Grondwet zijn de Koning en de
leden van het Koninklijk Huis, genoemd in de artikelen 26, 28 en 29,
vrij van alle personele lasten, terwijl geen vrijdom van enige andere belasting door hen wordt genoten.' De bedoelde leden van het Koninklijk
Huis zijn zij, aan wie in de genoemde bepalingen een jaarlijks inkomen
ten laste van 's Rijks kas is toegekend. Thans vallen onder deze bepalingen de Koningin en Prins Bernhard, Prinses Beatrix en Prins Claus.
Zoals in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer (8683 nr. 9)
is medegedeeld, heeft volgens de gangbare praktijk de belastingvrijdom
betrekking op de inkomstenbelasting met haar voorheffingen2, de vermogensbelasting, de personele belasting, de successie- en schenkingsrechten, alsmede de motorrijtuigenbelasting.

4

Historische motivering van de belastingvrijdom

In het algemeen is een belastingvrijdom als de onderwerpelijke waarschijnlijk terug te voeren tot de tijd 'dat de financiën van de Staat en
die van de Vorst één waren, en een fiscale heffing ten laste van de
Vorst derhalve van iedere zin ontbloot' was.3 Deze omstandigheid
heeft echter voor wat de Nederlandse verhoudingen betreft geen rol
gespeeld. De stadhouders genoten onder de oude republiek belasting-

1 Als bijlage is opgenomen een overzicht van de wijzigingen die het artikel sedert de
Grondwet van 1814 heeft ondergaan (overgenomen uit de uitgave van W. E. J. Tjeenk
Willink te Zwolle: De Grondwet 1963, l l e uitgave 1964).
2 De commissarissenbelasting is gerekend tot de inkomstenbelasting te behoren.
3 Oud: Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden, deel I, tweede
druk 1967, blz. 206.
Stmycken: Staatsrecht, tweede dmk (1928), blz. 382 'De privileges, welke de Vorst
vrijwel alom ten aanzien van de belastingwetgeving geniet, vinden hun oorsprong in
den tijd, toen het vermogen van den Vorst en van den Staat nog niet waren gescheiden:
de Vorst hief toen de belastingen van zijne onderdanen om in zijne behoeften, waarin
die van den publieken dienst waren begrepen, te voorzien, zodat er voor eene belast i n g h e h g op het vermogen van den Vorst zelf geen reden was'.
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vrijdom, doch hun financiën waren onderscheiden van die van de Unie
en van de Provinciën waarvan zij het stadhouderschap bekleedden.
Het motief voor de belastingvrijdom van de stadhouders is dan ook
niet geheel zeker vast te stellen. In de literatuur komt men de veronderstelling tegen, dat het motief zou 'gezocht moeten worden in de allengs
toenemende hoogheid van het stadhouderschap als zodanig, een ambt
dat, welke ook de staatsrechtelijke invloed moge zijn geweest, in ieder
geval tot groot aanzien kwam, dank zij mede de positie van de dragers
van dat ambt zelf. De eerbied voor het Huis werd groter en het Hof
kreeg een centraler plaats. De gedachte moet stellig levendig zijn geweest, dat men van zo'n vorst geen schatting kan heffen'.' Het is ook
mogelijk dat de stadhouders, die oorspronkelijk de landsheer vertegenwoordigden, uit dien hoofde belastingvrijdom genoten en dat dit in later tijd zo gebleven is. Bij de totstandkoming van de nieuwe staatsvorm
in 1813 was er uiteraard evenmin sprake van dat de financiën van de
Vorst en die van de Staat één waren. Het is tekenend, dat men toenmaals wat de belastingvrijdom betreft zonder veel discussie bij de vroegere positie van de stadhouder aansloot. Ook in 1815 en 1848 werd de
gedachte van de belastingvrijdom van de Koning als vanzelfsprekend
gehandhaafd. Bij de herziening van de Grondwet van 1922 werd een
voorstel uit de Tweede Kamer om dit artikel te schrappen verworpen.
De kring van de gerechtigden, die in 1848 was beperkt tot de Koning
en de Prins van Oranje, werd daarentegen verruimd.?
Van de Vorst en van de andere leden van zijn Huis werd venvacht dat
zij hun hoge functie en positie zouden bekleden met een passende staat.
Daartoe zou moeten dienen het inkomen dat zij uit de staatskas ontvingen en ook het inkomen uit hun vermogen. Bovendien strekte een
belangrijk deel van de persoonlijke bezittingen en inkomsten des Konings er mede toe hem en de leden van zijn Huis in staat te stellen ook afgezien van door hen te besteden kosten - het zo belangrijke representatieve deel van hun taak naar behoren te vervullen. Zouden van
hen 'personele' lasten worden geheven, dan zou hieraan afbreuk worden
gedaan.
Vervolgens zij gewezen op de bijzondere plaats die het Huis van Oranje
in de loop der eeuwen in ons volksleven heeft verworven. De betekenis

1 J. Dalhuizen: 'De Kroon en de vrijdom van personele lasten', Weekblad voor Fiscaal Recht, 21 oktober 1965, nr. 4773.
Struycken: Staatsrecht, tweede druk 1928, blz. 383-384.
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van het koningschap gaat dan ook uit boven de daarop betrekking hebbende rechtsregelen, al spreekt die betekenis reeds uit vele daarvan. Het
is uit de werkelijkheid van ons staatsleven, dat de bepalingen betreffende ons Koningshuis moeten worden begrepen.
Bij de bijzondere positie van de Koning en de door hem te vervullen
taak passen speciale, van die voor de burgers afwijkende regelen. Verwezen zij naar de grondwettelijke bepalingen in verband met meerderjarigheid, voogdij, huwelijk en die betreffende het inkomen. Met 's Konings positie verdraagt zich ook niet dat hij voor de strafrechter ZOU kunnen worden gedaagd. Men oordeelde het voorts met deze bijzondere positie van de Koning in strijd als van hem als persoon belasting zou worden geheven. Dit zou ook kunnen blijken uit een in de Grondwetten
van 1814 en 1815 gemaakt onderscheid: De Koning en zijn Huis werden niet vrijgesteld van de verponding (destijds een der belangrijkste
belastingen) maar weer wel van de verponding op d e 'gebouwen tot
hunne woning of gebruik bestemd'.'
Uit deze gedachtengang moet historisch de vrijstelling van personele
lasten worden verklaard en gerechtvaardigd.
De commissie heeft in dit verband ook aandacht geschonken aan een
ander motief voor belastingvrijdom, dat in het verband van de financiële regeling voor de Koning en zijn Huis is aangevoerd. Het betreft
de schadevergoeding, die aan het Huis van Oranje zou toekomen uit
hoofde van het verlies, dat aan dit Huis in 1795 werd berokkend door
de verbeurdverklaring van zijn goederen.
Uit artikel 13 der Grondwet van 1814 blijkt, dat aan de Vorst de mogelijkheid werd gelaten 'tot gedeeltelijke voldoening van het gemelde
jaarlijksch inkomen' een deel van de vroegere goederen temg te verkrijgen.? Die bepaling heeft geleid tot het in het huidige artikel 22 der
Grondwet bedoelde Kroondomein.3
Grondbvet 1814, artikel 15 en Grondwet 1815, artikel 33, eerste lid (zie bijlage).
Grondwet 1814, artikel 13: 'Bij de Wet kan worden bepaald, dat aan den Souvereinen Vorst, des verkiezende, tot gedeeltelijke voldoening van het gemelde jaarlijksch
inkomen, in vollen eigendom, als patrimonieel goed, zal worden overgegeven zoo veel
domeinen, als een zuiver inkomen van vijf tonnen gouds of daaromtrent opbrengen'.
3 Artikel 22 luidt: 'Behalve het inkomen uit d e domeinen, door de Wet van 26 Augustus 1822 arsestaan en in 1848 door wijlen Koning Willem I1 tot Kroondomein aan
de Staat teruggegeven, geniet de Koning een jaarlijks inkomen ten laste van 's Rijks
kas . . .'.
Over de gewhiedenis van het Kroondomein zie o.a.:
- Van Hogendorp: Bijdragen tot de huishouding van de Staat, tweede dmk, VIIe deel,
blz. 67 e.v.
1
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In hoeverre en op welke wijze aldus aan de gedachte van schadevergoeding uitvoering is gegeven, moge hier onbesproken worden gelaten.
Wel kan worden vastgesteld dat uit de stukken niet blijkt dat het verlenen van de belastingvrijdom in verband werd gebracht met het toekennen van bedoelde schadeloosstelling.

5

Praktische betekenis van de belastingvrijdom

Naast de historische motivering van de belastingvrijdom ware aandacht
te schenken aan haar praktische betekenis.
Vermoedelijk is reeds eerder, maar zeker van de aanvang van de Nederlandse monarchie, dus van 1813 af, mede van invloed geweest de
gedachte dat het weinig zin zou hebben aan de ene kant de Vont (en
leden van zijn Huis) een inkomen uit de staatskas toe te kennen, terwijl
daarnaast belastingen zouden worden geheven welke de betekenis van
dit inkomen zouden verkleinen.
Ook Oud stelt dat, al is er bij ons geen identiteit van de financiën van
de Staat en van de Vorst, er 'een zeker verband tussen het inkomen,
dat de Koning uit 's Rijks kas ontvangt, en het inkomen uit privé-vermogen is gebleven. De kosten van de koninklijke staat moeten uit het
totaal van deze inkomsten worden voldaan. Zouden zij ten gevolge van
belastingheffing vermindering ondergaan, dan zou daarmede rekening
moeten worden gehouden bij de bepaling van het inkomen uit de kas
van het Rijk. Het is daarom niet ondoelmatig de Koning vrij te stellen
van belastingplicht'.'
Aldus gesteld verschaften in het verleden het vermogen van de Koning
en de hieraan verbonden inkomsten aan de Drager van de Kroon - en
de Ieden van zijn Huis die met hem een deel van de monarchale functies (met name van representatieve aard) vervulden - de mogelijkheid
-Thorbecke: Aantekeningen op de Grondwet (1841). tweede u i t g a ~ eblz.
,
72 e.v.
Buys: De Grondwet, eerste deel, eerste stuk (1883), blz. 114-1 18.
Stmycken: Het staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden, tweede dmk (1928),
blz. 372 e.v.
Van der Pot: Handboek van het Nederlandse staatsrecht, achtste dmk 1968, blz. 243,
noot 3.
- Oud: Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden, deel I, tweede
d m k 1967, blz. 191 e.v.
1 Oud: Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden, deel I, tweede
druk (1967), blz. 206.
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om zo nodig, naast hetgeen hiertoe van staatswege beschikbaar werd
gesteld in de vorm van een jaarlijkse uitkering en van paleizen, de uitgaven aan de uitoefening van de monarchale functies verbonden te
dekken.
Indien men uitgaat van deze praktische betekenis van de belastingvrijdom die een integrerend deel van de gehele financiële regeling uitmaakt, dan is het niet juist deze vrijdom te beschouwen als een privilege in de zin van een persoonlijke bevoordeling of van een bij wege
van gunst verleende vrijstelling van een overigens algemeen geldende
regel.

6 Een nieuwe financiële regeling
Zoals uit het voorafgaande moge zijn gebleken, kan voor handhaving
van de belastingvrijdom een beroep worden gedaan op zijn historische
aanvaarding en op zijn nuttigheid voor de vervulling van de monarchale functies.
De commissie heeft echter gemeend het vraagstuk ook te moeten benaderen uit een ander gezichtspunt, te weten het treffen van een voor
een passende uitoefening van het koningschap bevredigende financiële
regeling, zowel voor het heden als voor de toekomst.
De belastingvrijdom is een noodzakelijk element in een financiële regeling, wanneer privé-inkomsten, derhalve inkomsten buiten hetgeen ten
laste van 's Rijks kas wordt verkregen, moeten worden aangewend voor
het dragen van de kosten, welke uit de functies van de monarchie
voortvloeien.'
Meer dan eens heeft zich de situatie voorgedaan, dat zelfs de uitgaven,
direct aan de uitoefening van de monarchale functies verbonden, niet
volledig uit de uitkeringen uit 's Rijks kas konden worden bestreden.
Deze situatie heeft zich in de laatste jaren herhaald. Dit blijkt uit de
gegevens welke zijn medegedeeld bij de indiening en de verdere behandeling van het wetsontwerp 8683.? Het is zelfs zo, dat de privé-inkomStruycken: Het Staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden (I, tweede druk
1928, blz. 383) 'Onbillijk evenwel zoude het zijn, den Vorst evenals een gewoon burger
van zijn vermogen en zijn inkomen belasting te laten betalen, voor zoover deze worden
aangewend tot de vervulling van zijne hooge taak en het ophouden van zijn staat'.
2 Brief van 11 juni 1968 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, wetsontwerp 8683
nr. 5, blz. 3 linkerkolom.
1
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sten van de Koningin gedurende een aantal jaren onvoldoende zijn gebleken om de functionele kosten te dekken, zodat op het vermogen
moest worden ingeteerd. Wel moet hierbij worden aangetekend, dat met
terugwerkende kracht - tot 1 januari 1966 - dit aanwenden van privémiddelen weer ongedaan werd gemaakt.!
Indien nu in een nieuwe financiële regeling ervan wordt uitgegaan dat
- de grondwettelijke uitkeringen uit 's Rijks kas een volledige vergoeding van de normale uit het koningschap voortvloeiende lasten bieden,
die op een zodanig peil worden gebracht en gehouden, dat naar verwachting de aan de monarchale functie en staat verbonden uitgaven
integraal worden gedekt;
- deze grondwettelijke uitkeringen voorts een inkomen in de eigenlijke
zin des woords bevatten, dat passend is te achten voor de uitoefening
van de monarchale functies;
- de aanpassing van deze grondwettelijke uitkeringen niet met lange
tussenpozen, maar b.v. jaarlijks geschiedt,
kan de vraag worden gesteld, of het uit het gezichtspunt van een bevredigende financiële regeling in dit geval nog langer noodzakelijk is de belastingvrijdom voor het privé-inkomen te handhaven. Hierbij wordt tevens aangenomen dat, indien desalniettemin op enig tijdstip de werkelijke uitgaven de via begrotingsposten en de grondwettelijke uitkering
toegekende vergoeding voor functionele kosten zouden overschrijden b.v. bij uitgaven van meer incidenteel karakter - met deze extra uitgaven voor de vaststelling van de over het privé-inkomen verschuldigde
belasting rekening zal worden gehouden. Dit laatste wordt eveneens
verondersteld ten aanzien van indirecte uitgaven ten behoeve van de
uitoefening van het koningschap, zoals uitkeringen aan verwanten,
strekkende om hen in staat te stellen de bijzondere uitgaven te bestrijden, die op hen drukken als leden der Koninklijke familie.
Aldus zouden financiële beletselen, die aan een opheffing van deze vrijdom in de weg staan, kunnen worden ondervangen. Indien zulks het

1 Memorie van antwoord wetsontwerp 8683 nr. 9, blz. 6 1inkerkolom.Bij de bestaande
financiële regeling gaat d e Regering ervan uit, dat 'de geldelijke verplichtingen die voor
de Koningin uit haar taakvervulling voortvloeien. door het ten laste van 's Rijks kas
komende inkomen dienen te worden goedgemaakt'. Zij maakt bij de aanhangige aanpassing bovendien het voorbehoud 'in verband met de mogelijkheid dat zich uitzonderlijke kostenontwikkelingen of anderszins bijzondere omstandigheden voordoen' een
nadere aanpassing te moeten bevorderen (Memorie van toelichting wetsontuerp 8683
N. 3, 2e kolom en slotalinea).
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geval zou zijn, zou aan de vrijstelling van de belastingheffing uit dezen
hoofde de grondslag ontvallen en opheffing van deze vrijdom in overweging kunnen worden genomen.
Kog andere aspecten dienen echter bij het onderzoek naar de wenselijkheid van een eventuele uijziging in de belastingvrijdom te worden betrokken. De commissie wil die vervolgens bespreken.

7 Inkomen ten laste van 's Rijks km
Blijkens de bovengenoemde brief van de Regering aan de Tweede Kamer van 11 juni 1968 ligt het in het voornemen een deel van de uitgaven, u.elke tot dusverre werden bestreden uit het grondwettelijk inkomen, ten laste van de betrokken hoofdstukken der rijksbegroting te
brengen. Het betreft hier uitgaven 'die duidelijk inherent zijn te achten
aan de specifieke uitoefening van het koningschap'.' Op deze wijze zou
inderdaad voor een deel van de uitgaven een flexibele en tijdige aanpassing, nl. door de jaarlijkse vaststelling van deze begrotingsposten,
kunnen worden verkre-n.
Doch ook bij de overheveling van deze categorie uitgaven - het betreft
hier in het bijzonder het rechtstreeks ten laste van de rijksbegroting
brengen van een belan-mijk deel der personeelsuitgaven - zullen aanzienlijke uitgaven voor de Koning en andere leden van het Koninklijk
Huis overblijven, die zich niet voor een dergelijke overbrenging lenen.
Van de Koning en leden van het Koninklijk Huis wordt verwacht, dat
zij in hun levenswijze mede het bijzondere van hun positie tot uitdrukking brengen. Zij dienen, ook buiten officiële gelegenheden, op ruime
en voor ons land en volk waardige wijze, bezoekers en gasten, ook in
de persoonlijke sfeer, te kunnen ontvangen, contacten te leggen hier en
elders, de daarmee overeenstemmende gastvrijheid te betonen. Hun bijzondere positie brengt met zich, dat zij voortdurend in de publieke belangstelling staan. De Koning en de leden van zijn Huis hebben als zodanig, ook in wat bij anderen als de privé-sfeer wordt aangeduid, uitgaven te verrichten die in belangrijke mate uitgaan boven de elders normale. Deze factoren beïnvloeden voor een groot deel het peil van hun
uitgaven.
Het ZOU strijden met het karakter van hun positie, indien zij niet zelf
1

Wetsoni\verp 8683 nr. 5 , blz. 2 linkerkolom.
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over de hiertoe nodige inkomsten zouden beschikken en de bestemming
daarvan zouden kunnen bepalen.
Daarom moeten hun, afgezien van de overbrenging van een deel van
de tegenwoordige uitgaven naar de rijksbegroting, in de eerste plaats uitkeringen worden verzekerd, waamit zij die uitgaven zullen kunnen bestrijden.
Deze uitkeringen dienen zodanig te zijn dat daaruit, ook over een langere periode gezien, alle normale lasten aan het koningschap verbonden,
worden goedgemaakt.
Vervolgens is het redelijk en gerechtvaardigd in de grondwettelijke uitkeringen tevens op te nemen een inkomen dat in overeenstemming is
met de functies, die de Drager van de Kroon en andere leden van het
Koninklijk Huis vervullen.
Wat betreft verandering in de hoogte van deze uitkeringen - die beide
voornoemde elementen omvatten - zou in een nieuwe financiële regeling moeten worden voorzien in een automatische jaarlijkse aanpassing.
Te denken ware b.v. aan aanpassing aan wijzigingen in de schadeloosstelling voor Tweede-Kamerleden.
Het zou weinig zinvol zijn, indien van deze grondwettelijke uitkeringen
belasting zou worden geheven, omdat daarmede met de ene hand zou
worden genomen wat met de andere hand is gegeven, hetgeen ertoe zou
leiden dat de uitkeringen belangrijk hoger zouden moeten worden gesteld. Bovendien zou hierbij uit het oog worden verloren, dat deze uitkeringen voor een zeer belangrijk deel geen inkomen zijn, doch slechts
een vergoeding voor die aan de Koninklijke functie en staat verbonden
kosten, die zich niet voor een rechtstreekse dekking ten laste van de
rijksbegroting lenen.
Hierbij zij eraan herinnerd, dat, wals eerder in deze paragraaf beschreven, het privé-leven van de Koning, meer dan dat van ieder ander, met
het staatsbelang ten nauwste is verweven en in het algemeen niet gescheiden kan worden gezien van de Koninklijke waardigheid. Dit betekent, dat voor een regerend Vorst en zijn Huis een volledige scheiding
tussen de functionele kosten van het koningschap en uitgaven in de
meer particuliere sfeer niet op verantwoorde wijze is te maken. Men
kan zich zelfs met b.v. Struycken en Oud1 afvragen, of een dergelijk

1 Struycken: Staatsrecht, tweede dmk, blz. 371.
Oud: Het wnstitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden, tweede druk,
blz. 189.
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onderscheid in het geheel wel op zijn plaats is, omdat bij het koningschap het functionele en het persoonlijke aspect onscheidbaar zijn. De
uitgaven tot het voeren van een zekere staat, welke in de grondwettelijke uitkering zijn begrepen, zijn inherent aan de functie van de Drager
van de Kroon.
De commissie wijst er voorts op, dat het heffen van belasting w e r dat
gedeelte der uitkeringen dat niet als vergoeding van kosten kan worden aangemerkt, naast het reeds genoemde bezwaar, nog een andere
moeilijkheid zou meebrengen. Het bedrag van deze kosten zou immers
van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen, terwijl het vaststellen van de
belasting zou moeten geschieden volgens d a n s niet geformuleerde en
ook moeilijk te formuleren criteria; de belastingwetgeving bevat geen
normen die hiervoor zijn geschreven.
De commissie meent daarom dat heffing van inkomstenbelasting van
deze grondwettelijke uitkeringen niet dient te geschieden. Dit sluit geheel aan bij de regeling in de Scandinavische landen, Groot-Brittannië,
België en Luxembug, waar vergelijkbare uitkeringen uit 's Rijks kas
eveneens belastingvrij zijn.
Uiteraard geldt ditzelfde voor de inkomsten uit het Kroondomein, welke
volgens de van kracht zijnde bepalingen als een bestanddeel van het
grondwettelijk inkomen van de Drager van de Kroon moeten worden
beschouwd.
De commissie veroorlooft zich hierbij de opmerking, dat het haars inziens raadzaam voorkomt de onzekerheid welke aan de inkomsten uit
het Kroondomein is verbonden, weg te nemen door deze inkomsten op
een vast bedrag te stellen, waardoor automatische aanpassing tezamen
met de grondwettelijke uitkering mogelijk wordt.

8

Privé-inkomen en privé-vermogen

Indien het heffen van inkomens- en vermogensbelasting over het privéinkomen en het privé-vermogen van de Drager van de Kroon en andere
leden van het Koninklijk Huis in beschouwing wordt genomen, dient
hierbij te worden overwogen in hoeverre aan dit privé-inkomen en
-vermogen publieke aspecten verbonden zijn.
Ook bij een nieuwe financiële regeling, welke gericht is op een integrale
kostendekking, is het onvermijdelijk, dat bepaalde aan de koninklijke
waardi@eid en staat verbonden uitgaven niet volledig kunnen worden
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begrepen in de in begrotingsposten of grondwettelijke uitkeringen voorziene vergoeding, en uit privé-inkomsten bestreden moeten worden. Het
betreft hier met name uitgaven van incidenteel karakter. Voorts werd
reeds gewezen op uitkeringen uit het privé-inkomen aan naaste verwanten, die een deel van de representatieve taken vervullen. Het hiervoor vereiste inkomen kan uiteraard slechts uit vermozen worden verkregen.
Deze beschouwing zou aan waarde inboeten, indien de Koningin en
leden van haar Huis zouden beschikken over geldelijk inkomen verschaffende vermogens van zeer grote hoogte. De commissie heeft omtrent de werkelijke hoogte van vermogens en inkomen voldoende inlichtingen ontvangen om tot de overtuiging te geraken, dat zulk een
situatie zich niet voordoet, noch in de nabije toekomst zal voordoen. De
gegevens, welke uit de memorie van antwoord bij de behandeling van
het wetsontwerp 8683 zijn af te leiden, bevestigen dit.
De commissie komt in de paragraaf over de successiebelasting hierop
nader temg.
Hiernaast staat het feit, dat aan een aantal vermogensbestanddelen publieke aspecten zijn verbonden. Het publieke karakter van dit privé-vermogen spreekt zeer duidelijk voorzover het bestaat uit voorwerpen en
zaken zoals meubelen, motorvoertuigen, sommige onroerende goederen
enz., die geen inkomen in geld opleveren, ja die integendeel zelfs belangrijke uitgaven kunnen vergen, doch die inherent zijn aan de vervulling van het hoge ambt. Het zou niet juist zijn dit deel van het verme
gen aan de heffing van vermogensbelasting te ondenverpen.

9

Rechts- en administratieve bescherming

Vervolgens rijst de vraag of het uit hoofde van de positie van het
Staatshoofd en van de leden van zijn Huis, voor wie thans de vrijdom
van personele lasten geldt, passend is te achten, dat zij door een gehele
of gedeeltelijke opheffing van die vrijdom verplicht zouden worden de
bij die belastingen noodzakelijke formaliteiten te vervullen.
Men denke aan het doen van aangiften, het geven van inlichtingen aan
ambtelijke instanties enz., die erop gericht zijn een volledig inzicht te
verkrijgen in de persoonlijke financiële omstandigheden en, althans in
beginsel, de onderzoekingen toe te laten nodig om dat inzicht af te
ronden.
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Ook is te denken aan de mogelijkheid van een verschil van opvatting
omtrent de hoogte van de verschuldigde belasting. Is het normaal indien bij een geschil met de fiscus de Koning zich, gelijk 'gewone' belastingplichtigen, tot het gerechtshof of de Hoge Raad wendt? Is het
passend, dat de Koning zich bij de bewindsman van Financiën zou beroepen op de aanwezigheid van onbillijkheden van overwegende aard die zich hier juist gemakkelijk zullen voordoen - en toepassing van de
hardheidsclausule vraagt?
De commissie heeft deze vragen, die vaak besloten liggen in de gedachten van hen die handhaving van de bestaande belastingvrijdom voorstaan, ernstig overwogen.
Zij stelt bij haar overwegingen voorop, dat in de moderne monarchie
het Staatshoofd, behoudens de hem persoonlijk toekomende onschendbaarheid, niet vrijgesteld is van naleving van de wet. Dat geldt eveneens voor hen, die het Staatshoofd bijstaan in de vervulling van de representatieve functie der monarchie.
Zo is de Koning vanaf 1814 - en niet anders gold voor de stadhouders
- ondenvorpen geweest aan de heffing van belastingen die niet tot de
personele lasten behoorden, zoals de vroegere verponding en de latere
grondbelasting.' Mutatis mutandis zien wij hetzelfde bij andere monarchieën.
Ook in andere opzichten bestaan voor hen reeds verplichtingen. De naleving van de daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften lijkt
niet tot moeilijkheden aanleiding te geven of afbreuk te doen aan de
vervulling van de hoge functies.
De Koning en de leden van het Koninklijk Huis zijn onderworpen aan
de administratieve wetten en voor hen geldt ook het burgerlijk recht, zij het
dat daarbij uitzonderingen zijn gemaakt, die echter meest van formele of
onderzeschikte aard zijn. Als zodanig kunnen b.v. worden genoemd de
vrijstelling van de opkomstplicht ingevolge de Kieswet voor leden van
het Koninklijk Huis (artikel I 9 Kieswet) en de bepalingen omtrent dagvaarding (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikelen 4 sub
l:, en 6).
Voorts is geen bezwaar te zien in het gebruik van mogelijkheden tot
rechtsbescherming welke het bestuursrecht biedt, zoals het inbrengen
1 Stmycken: Staatsrecht, tweede druk, blz. 383, wijst ook hierop: '. . . dat de Koning
mededraagt in de gemeene middelen, schijnt met Zijne Waardigheid geenszins in strijd,
ook al is hij daarbij verplicht, evenals een particulier, aangifte te doen van zijn vermogen
of inkomen'.
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van bezwaren tegen de vaststelling van een bestemmingsplan of andere
maatregelen van ruimtelijke ordening, ook indien de eindbeslissing daarin door de Kroon wordt gegeven.
Mede doordat voor het doen van aangiften en het vervullen van andere
formaliteiten op fiscaal gebied in mime mate gebruik pleegt te worden
gemaakt van deskundige gemachtigden, kan de vemchting daarvan
praktisch geheel in de zakelijke, administratieve sfeer blijven. Dit neemt
uiteraard niet weg, dat de administratieve verplichtingen niet op de
gemachtigde, doch op de leden van het Koninklijk Huis zelf blijven
rusten. Zou eventueel een geschil aan de rechter moeten worden voorgelegd, dan zouden ook hierbij uiteraard deskundige gemachtigden o p
treden.
Op grond van bovenstaande overwegingen is de commissie van mening,
dat in de noodzakelijkheid van het voldoen aan administratieve verplichtingen of in het eventueel langs de daarvoor voorgeschreven weg
vragen van redres, geen ernstige beletselen behoeven te zijn gelegen
tegen een uitbreiding van de belastingplicht. Bezwaren van procedurele
en administratieve aard kunnen naar het oordeel van de commissie
worden ondervangen door hiervoor passende voorschriften te geven.

I0 Gedeeltelijke opheffing van de belastingvrijdom
De commissie heeft overwogen of bij de beoordeling van de vraag of
het privé-inkomen of -vermogen geheel of ten dele voor belastingheffing in aanmerking zou moeten komen, de op een bepaald tijdstip bestaande omvang van deze grootheden wel in de beschouwingen moet
worden betrokken. Een grondwettelijke of wettelijke regeling beoogt
ten minste voor een aantal jaren te gelden en moet daarom zoveel mogelijk algemene, en niet telkens aan een gewijzigde hoogte van dit vermogen en inkomen aan te passen regelen stellen.
AUe aspecten in aanmerking genomen komt zij tot de slotsom, dat zowel voor handhaving als voor gedeeltelijke afschaffing van de belastingvrijdom belangrijke argumenten kunnen worden aangevoerd.
Ten advieze overgaande meent zij te moeten aanbevelen de belastingvrijdom te handhaven daar, waar zij nuttig en geboden is voor een
goede uitoefening van de monarchale functies en haar voor het overige
te doen vervallen.
Wel zal bij gedeeltelijke opheffing van de belastingvrijdom een aantal
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specifieke bepalingen en uitzonderingen ten behoeve van de uitoefening
van de monarchale functies noodzakelijk en verantwoord zijn. Daar,
waar de uitoefening van de monarchale functies een situatie schept, die
wezenlijk verschilt van die welke voor de andere belastingplichtigen
bestaat, zou toepassing van een gelijk fiscaal regime neerkomen op het
scheppen van een ongerechtvaardigde situatie. Zo goed als gelijke gevallen gelijk dienen te worden behandeld, verdienen ongelijke gevallen
ongelijke behandeling. In dit licht wil de wmmissie in de volgende paragrafen de hier van belang zijnde belastingen bespreken.
Zij vestigt er met nadmk nogmaals de aandacht op, dat naar haar mening de vrijdom van belastingheffing slechts behoort te vervallen, indien
en voonover de garantie wordt geschapen, dat door de Drager van de
Kroon en leden van het Koninklijk Huis in de toekomst - afgezien van
het gestelde in de tweede alinea van paragraaf 8 - geen beroep zal behoeven te worden gedaan op de privé-inkomsten, noch ook dat het
privé-vennogen zal behoeven te worden aangesproken, om de aan de
functie en positie verbonden uitgaven te dekken. Dat betekent, dat dit
probleem onlosmakelijk is verbonden aan dat van een adequate regeling van de financiële positie van de Kroon. Op zichzelf dient de commissie, die immers daartoe geen opdracht heeft, zich te onthouden van
voorstellen dienomtrent. Zij ziet zich echter genoodzaakt er instantelijk
op te wijzen, dat afschaffing van belastingvrijdom naar haar oordeel tot
voorwaarde heeft, dat een blijvende oplossing tenake gelijktijdig wordt
bereikt. Een incidentele aanpassing van het inkomen van de Kroon op
basis van de thans bestaande situatie, zou naar de mening van de commissie onvoldoende grondslag bieden om tot wijziging van de belastingvrijdom over te gaan.

II

Inkomsten- en vermogensbelasting

Voor de uitkeringen uit 's Rijks kas met inbegrip van de inkomsten uit
het Kroondomein, venvijst de commissie naar haar uiteenzetting in paragraaf 7. Voor deze uitkeringen ware naar haar mening de belastingvrijdom te handhaven.
Voor het privé-inkomen en het privé-vermogen adviseert zij tot opheffing van de belastingvrijdom, mits rekening wordt gehouden met de
betekenis, welke beide bezitten voor de functies van de monarchie. Zo
dient
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schouwing te blijven het genot van het wonen in de ter beschikking of
overigens voor de te voeren staat dienende paleizen enz.
Voonover ook bij een verbeterde financiële regeling op enig tijdstip gedacht wordt hierbij aan bijzondere gebeurtenissen - de via be-mtingsposten en grondwettelijke uitkering toegekende vergoeding voor het
dekken van de functionele uitgaven ontoereikend zijn, zullen de meerdere uitgaven als aftrekposten moeten worden beschouwd en als zodanig voor de heffing van inkomstenbelasting buiten beschouwing dienen
te blijven.
Tenslotte oordeelt de commksie, dat een aftrek als buitengewone lasten
resp. persoonlijke verplichtingen ten aanzien van uitkeringen aan verwanten, ter handhaving van hun staat van leden der Koninklijke familie.
dient te worden toegestaan.
Buiten de heffing van de vermogensbelasting zouden moeten vallen die
bestanddelen van het vermogen, welke dienen tot de Koninklijke taak
en staat of daarmede nauw samenhangen. Daartoe kunnen worden gerekend bepaalde onroerende goederen, juwelen e.d. (ook boven de in de
Wet op de vermogensbelasting 1964, artikel 8, lid 2, sub b, genoemde
grens van f 5000), vaartuigen en eventueel andere goederen en waarden.' Aldus zou de vermogensbelasting worden beperkt tot dat gedeelte
van het privé-vermogen, dat niet functioneel is verbonden aan de uitoefening van het Koninklijk ambt en de hiermede verbonden staat en
waardigheid.

I2

Successiebelasting

Successierecht wordt geheven van de verkrijgers van het geheel of een
deel van een nalatenschap; het recht wordt niet, zoals in sommige landen gebruikelijk is, geheven van de nalatenschap zelf. Daamit volgt,
dat ook bij de bestaande vrijdom bij vererving van een vermogen, dat
aan de Koning of aan een der andere van personele lasten vrijgestelde
leden van het Koninklijk Huis toebehoorde, wel successiebelasting hebben te betalen de verkrijgers, die niet tot deze groep van personen behoren.
De wettelijke regeling van het erfrecht brengt, indien er meer kinderen
1 Hieronder is ook te begrijpen de gekapitaliseerde waarde van de uitkeringen uit het
Kroondomein.
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zijn met zich, dat de troonopvolger slechts een deel van het vermogen
van de vorige Koning zal verkrijgen.
Het spreekt vanzelf, dat bij een dergelijke vererving, waarbij slechts een
gedeelte van het vermogen naar de troonopvolger overgaat, dit privé
vermogen aanmerkelijk geringer zal zijn dan het in de gehele nalatenschap begrepen te achten privé-vermogen. Bij de vraag of van dit verminderde privé-vermogen successiebelasting ware te heffen, dient naar
het oordeel van de commissie in aanmerking te worden genomen de
bijzondere functie welke dit vermogen heeft te vervuilen als bron van
privé-inkomsten ter dekking van incidentele uitgaven, uitgaande boven
de normale lasten aan het koningschap verbonden. De commissie verwijst hierbij naar het gestelde in paragraaf 8. Die functie zal dan in den
vervolge door een veel kleiner vermogen moeten worden vervuld. Naar
de commissie meent, zou het daarom raadzaam zijn dat overblijvende
vermogen van de opvolger op de troon niet aan te tasten door de heffing van successierecht. Deze ovenvegingen gelden niet voor de andere
leden van het Koninklijk Huis die vrijdom van belasting genieten.
Zij adviseert verder van de heffing van successiebelasting uit te zonderen die bestanddelen van de verkrijging door of van personen die onder
de huidig kring van vrijdomgenietenden vallen, die geheel of in hoofdzaak zouden dienstig zijn voor de uitoefening van de monarchale
functies.

13

Personele belasting en motorrijtuigenbelasting

De personele belasting wordt geheven 'wegens het gebruiken van hier
te lande gelegen gebouwen met hun aanhorigheden een en ander voor
zover dienende tot woning en tot gemak, uitspanning en vermaak van
de gbmiker', en wegens het tot de stoffering dienende meubilair (zie
ook de artikelen 2 en 11 der Wet op de personele belasting 1950).
Het is mogelijk, dat de personele belasting binnen afzienbare tijd wordt
afgeschaft. doch de commissie acht het juist nu deze belasting nog bestaat, ook daaraan aandacht te schenken.
Zij meent dan. dat een onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen
enerzijds de paleizen en andere gebouwen en het tot de stoffering daarvan dienende meubilair, welke strekken voor de uitoefening van de monarchale functies, hetzij rechtstreeks, hetzij doordat zij samenhangen
met de te voeren staat, en anderzijds gebouwen welke geacht zouden
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kunnen worden een zuiver privé-karakter te dragen. Voor de eerste
zou het juist zijn de belastingvrijdom te handhaven, voor de tweede zou
zij moeten worden opgeheven.
Ook bij de motorrijtuigenbelasting ware een onderscheid te maken tussen motorrijtuigen welke direct of indirect dienstig zijn voor de uitoefening van de functies, en die waarvan het gebruik een privé-karakter
vertoont. Voor de eerste groep ware de belastingvrijdom te handhaven.

14

Grondwettelijke regeling

De commissie heeft tenslotte overwogen welke grondwettelijke regeling ter
uitvoeringvan haar voorstellen nodig zou zijn. Zij heeft hierbij aandacht
geschonken aan de formulering van de Proeve volgens wier artikel 28
slechts enkele hoofdregelen voor de financiële regeling voor het Kcninklijk Huis in de Grondwet zouden worden opgenomen en het overige aan de gewone wetgever zou worden overgelaten. Uiteraard zou
nadere overweging - allereerst door de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet en vervolgens door de Regering en
de Staten-Generaal - kunnen leiden tot een formulering waarbij meer
in de Grondwet zou worden bepaald, dan wel voor alle of een deel der
ter zake door de wetgever te nemen beslissingen een gekwalificeerde
meerderheid zou worden verlangd.
Met het hieruit voortvloeiende voorbehoud acht de commissie het dan
raadzaam, voor wat betreft de vrijdom van personele lasten in J e
Grondwet een bepaling op te nemen van de volgende inhoud:
De uitkeringen uit 's Rijks kas zijn vrij van belasting. Verdere vrijdom
van belasting kan bij de wet worden verleend. Voor de heffing van belasting waarvoor vrijdom niet is verleend, kan de wet bijzondere regels
vaststellen.
Ter toelichting zij hierbij het volgende opgemerkt. Het lijkt de wmrnissie wenselijk niet meer te spreken van een 'inkomen' uit 's Rijks kas,
doch in plaats hiervan de term uitkering te gebruiken. Daardoor wordt
de indruk vermeden, dat hier voor het geheel of voor het grootste deel
sprake zou zijn van een vergoeding welke het karakter van een beloning
zou dragen. Voorts dient ook een uitkering in verband met de Kroondomeinen (zie hierboven paragraaf 7) onder de werking van een dergelijke bepaling te worden gebracht.
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De hoofdregelen voor de belastingheffing zijn v e ~ a in
t de eerste twee
zinnen. De uitkeringen uit 's Rijks kas (met inbegrip van de inkomsten
uit het Kroondomein) zouden naar het voorstel van de commissie vrij
van belasting moeten blijven.
Verdere vrijdom van belasting - men zie hetgeen hierboven inzake de
successiebelasting is opgemerkt - kan bij de wet worden verleend.
Tenslotte moet de mogelijkheid worden geopend voor de heffing van
belasting waarvoor vrijdom niet is verleend, bij de wet bijzondere regelen te stellen. Daarvoor wordt verwezen naar de paragrafen 9, 11, 12
en 13.

I5 Wettelijke regeling
Zoals uit het voor-pinde blijkt, zal in menig opzicht een uitwerking
bij \vet noodzakelijk zijn. Uit dien hoofde is naar het oordeel van de
commissie het opnemen van een overgangsbepaling in de Grondwet
noodzakelijk. waarbij wordt bepaald dat de huidige bepaling blijft gehandhaafd tot de inwerkingtreding van deze wettelijke regeling.
De commissie heeft zich afgevraagd of zij een ontwerp van wet zou
gereedmaken. Zij meent daartoe niet te moeten overgaan. Het gereedmaken van een dergelijk ontwerp, waarbij de commissie uiteraard zou
moeten beschikken over de deskundige bijstand van het ministerie van
Financiën zou waarschijnlijk nog vrij wat tijd vorderen. Beter lijkt het
haar dat inmiddels haar advies wordt overwogen. Nadat de Regering
daaromtrent in beginsel een standpunt zal hebben bepaald, zou zo nodig de uituerking van een aetsonttverp hxnnen worden aangevat of,
indien daarmede reeds een aanvang zou zijn gemaakt, worden voltooid.
De commissie meent in dit rapport haar standpunt voldoende te hebben duidelijk gemaakt en de grondslagen te hebben aangegeven, welke
zij in de huidige omstandi$eden gerechtvaardigd en bevredigend zou
achten.

22 april 1969.
D.

SI~lOsS,i.oor:ilter,
HOEVES,

J. V A S DER

J. W. DE POL'S.
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BIJLAGE bij het rapport van de Commissie belastingvrijdom Koninklijk Huis van 22 april 1969

met aantekening der gelijksoortige bepalingen van vroegere tijd bij elk
artikel.
Elfde uitgave
N.V.

Uitgeversmaatschappij W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle.

Artikel 24

De Koning en de leden van het Koninklijk Huis, genoemd in de artikelen 26, 28 en 29, zijn vrij van alle personele lasten.
Geen vrijdom van enige andere belasting wordt door hen genoten.
1814. Artikel 15. De Souvereine Vorst en de Prinsen en Prinsessen van
den Huize genieten vrijdom van alle personele lasten en beschreven
middelen, met uitzondering van de verponding.
De gebouwen echter tot Derzelfder gebruik of woning bestemd, blijven
ontheven van alle reële lasten. Geene exemptien van consumtive midde
len zullen door Hen noch Hunne hofhoudingen genoten worden.
1815. Artikel 33, lste lid. De Koning, mitsgaders de Prinsen en Prinsessen van zijn Huis, zijn vrij van alle personele lasten en beschreven
middelen, met uitzondering van de verponding. De gebouwen tot hunne
woning of gebruik bestemd, zijn van de verponding ontheven.
Artikel 33, 2de lid = artikel 24, 2de lid.
1840. Artikel 32 = artikel 33, 1815.
1848. Artikel 29, lste lid. De Koning en de Prins van Oranje zijn vrij
van alle personele lasten.
Artikel 29, 2de lid = artikel 24, 2de lid.
1887. Artikel 26 = artikel 29, 1848.
1922. Artikel 24, lste lid. De Koning, de Prins van Oranje, de dochter
des Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, zoomede
de Koningin-Weduwe, gedurende harer weduwlijken staat, zijn vrij van
alle personeele lasten.
Artikel 24, 2de lid = artikel 24, 2de lid.
1938. Artikel 24 = artikel 24.
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ONDERDEEL A: M E E R INVLOED VAN D E KIEZERS OP DE REGERINGSVORMING; VERKIEZING LEDEN TWEEDE KAMER
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In de slotbeschouwing (S 22) van haar Eerste rapport sprak de
staatscommissie als haar oordeel uit 'dat het bestaande kiesstelsel onder
de huidige staatkundige verhoudingen niet bevredigend functioneert'.
Het rapport laat daarop volgen: 'De meerderheid van de commissie
stelt zich op het standpunt, dat, al moet men er zich voor wachten om
het kiesstelsel tot de zondebok voor alle grieven te maken, toch daarin
- in sterkere of in minder sterke mate - met name als onbevredigend
worden ervaren het ontbreken van een stimulans tot politieke samenbundeling, zich manifesterend in samenwerking van partijen, voorafgaand aan en met het oog op de verkiezingen; voorts de hiermse verband
houdende geringe mogelijkheid voor de kiezer om door middel van zijn
stembepaling bij te dragen tot een ondubbelzinnige politieke meerderheidsvorming, die het draagvlak is voor een stabiel regeringsbeleid; tenslotte het vervagen van de band tussen kiezers en gekozenen alsmede
de geringe invloed welke de kiezers kunnen uitoefenen op de samenstelling, voor wat betreft de personen, van de volksvertegenwoordiging'.
In het Eerste rapport heeft de commissie zich bij voorrang beraden over
de vraag of behoefte bestaat aan wijzigingen van de Kieswet, voorzover
die althans kunnen geschieden binnen het kader van de bestaande
Grondwet. Zoals bekend liepen over de binnen dit kader te kiezen oplossing de meningen uiteen. In de volgende hoofdstukken zal de commissie, aansluitend bij de bovenvermelde slotbeschouwing van haar
Eerste rapport en daarbij tevens gevolg gevend aan het verzoek van de
regering om aan dit punt voorrang te verlenen, uiteenzetten op welke
wijze naar haar oordeel een herziening van de Grondwet mogelijkheden kan openen om tot een bevredigender functionering van het kiesstelsel te geraken.
In de loop van haar verdere discussies bleek in de commissie overeenstemming' te bestaan over de wenselijkheid aan de kiezers ter gelegenheid van de periodieke verkiezing van de Tweede Kamer der StatenGeneraal een meer directe invloed te verschaffen met betrekking tot de
wijze, waarop het land in de komende periode zou dienen te worden
1 Een der leden - d e heer Verbmgh - acht de gedachte van een meer directe invloed
van de kiezers in de samenleving van 13 mihoen Nederlanders een illusie. Een meer
directe invloed zal volgens hem altijd een schijninvloed blijken te zijn, die leidt hetzij
tot een grotere verwarring hetzij tot een situatie waarin de kiezer alleen kan stemmen
over zaken die door partijorganen rechtstreeks norden voorgedragen.
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geregeerd, mits hiervoor een methode zou kunnen worden gevonden,
welke zou passen in en zou bijdragen tot een goed fungerend staatsbestel. Tenslotte hebben de besprekingen binnen de commissie zich toegespitst op de volgende twee mogelijkheden:

a een keuze van of een aanbeveling voor de benoeming van een minister-president of een kabinetsformateur;
b

een keuze van de partij of de coalitie van partijen, waaruit het kabinet zou moeten worden gevormd.
In dit rapport zullen achtereenvolgens de onder a en b genoemde m e
gelijkheden (zie hieronder de hoofdstukken 11, I11 en IV) worden besproken. Vervolgens zullen in hoofdstuk V mogelijke wijzigingen bij het
verkiezen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan
de orde komen. Daarbij zal naast een stelsel van gesloten kiesgebieden
ook aandacht worden gegeven aan het tweerondenstelsel.
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UITEENZETTING VAN HET VOORSTEL

Het stelsel van rechtstreekse verkiezing van de minister-president - zonodig in twee ronden of in de vorm van een stelsel van een alternatieve
stem1 - wordt door de voorstanders aanbevolen als het meest geschikte
middel om de kabinetsformatie tot inzet van de verkiezingen te maken
en de kiezers rechtstreeks over de vorming van het kabinet te doen beslissen. Ten einde dit laatste te bereiken, kan niet volstaan worden met
het rechtstreeks aanwijzen door de kiezers van een minister-president,
maar zal ook moeten worden gelet op eventuele wijzi@ngen in de thans
bestaande verhouding tussen regering en parlement, wier beider samenstelling in dat geval berust op een uitspraak van de kiezers. De voorstanders van een dergelijk stelsel zijn namelijk van mening, dat een
conflictsituatie tussen regering en parlement te allen tijde dient te worden opgelost door een ontbinding van het parlement.? Zulk een ontbinding immers maakt in hun gedachtengang nieuwe verkiezingen niet alleen voor het parlement, maar ook voor de minister-president mogelijk
en schept dus de gelegenheid om de zittende functionaris hetzij in zijn
ambt te bevestigen, hetzij door een ander te vervangen. De mogelijkheid echter, dat de minister-president door het parlement tot aftreden
gedwongen en door een ander, die meer het vertrouwen van het parlement bezit, vervangen zou kunnen worden, zou in strijd zijn met het
uitgangspunt der voorstellers, namelijk dat de kiezers zelf het kabinet
moeten aanwijzen. Grondslag van het optreden van een kabinet moet
in dit perspectief niet zijn het vertrouwen van de kamer, maar het vertrouwen van en de aanwijzing door de kiezers. Uiteraard zal ook een
op die grondslag optredend kabinet, naar de mening van de voorstellers,
veel aan de meningen van het parlement gelegen moeten zijn, omdat
het anders voor zijn beleid niet de noodzakelijke medewerking van het
parlement verkrijgt, maar dit neemt niet weg, dat zijn grondslag naar
de mening van de voorstellers elders ligt.
1 Met dit stelsel wordt bedoeld een stelsel waarin de kiezer op het stembiljet aangeeft
i n welke volgorde hij eventueel d e overige gestelde kandidaten \oor minister-president
verkozen zou willen zien indien de kandidaat van zijn eerste keus niet de meerderheid
behaalt.
"n dit verband werd door enkele leden - te weten de heren Daudt, Gmijters en
Meuwissen - de gedachte geopperd het ontbindingsrecht zowel aan de regering als aan
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2

STANDPLNT V k N DE TEGENSTANDERS VAN HET

VOORSTEL

De verandering in de positie van het parlement, die van het hier weergegeven stelsel het gevolg zou zijn, ontmoette in de commissie overwegende benvaren. Daardoor zou naar het oordeel van de grote meerderheid van de commissie het parlementaire stelsel dat de commissie
in haar Eerste rapport aanduidde als 'een stelsel, volgens hetwelk de
regering behoort te steunen op het vertrouwen van een meerderheid in
het parlement', worden aangetast. En zoals in genoemd rapport reeds
werd vermeld is de grootst mogelijke meerderheid van de commissie
van oordeel. dat dit stelsel ook bij komende wijzigingen dient te worden
gehandhaafd. Deze uitspraak heeft binnen en buiten de commissie aanleiding gegeven tot de vraag, wat nu wel als de kern van het parlementaire stelsel moet worden beschouwd. Bij de beraadslagingen in de commissie werd - in verband met het thans besproken voorstel voor de
directe keuze van een minister-president - erop gewezen dat de naam
parlementair stelsel voor het in ons land heersende bestel juist is o p
gekomen om het onderscheid aan te geven tussen het stelsel van de
Verenigde Staten van Amerika. dat ook de nevensteIling van een door
het volk verkozen praktisch onafzetbare president en een verkozen
parlement kent, enerzijds en anderzijds de in de meeste Westeuropese
landen - ook in ons land - bestaande stelsels, waar het Engelse systeem
dikwijls als voorbeeld heeft gediend maar waar men ermede rekening
moet houden dat partij-politieke verhoudingen het functioneren sterk
beïnvloeden. Bij het maken van dit onderscheid tussen een presidentieel
en een parlementair stelsel werd steeds op twee zaken gewezen: het ontbreken van een strikte scheiding der machten in het parlementaire stelsel en de tot het wezen van dit stelsel behorende eis van overeenstemming tussen parlement(aire meerderheid) en regering, welke overeenstemming wvordt verzekerd door de regel, dat de regering het vertrouwen van het parlement behoort te bezitten. De ontwikkeling heeft de
scherpte van de tegenstelling in sommige opzichten afgezwakt: het
Amerikaanse Conges heeft zich via zijn budgetrecht en met andere middelen een zekere controle op het bestuurs- en regeringsbeleid verworven, terwijl met name in het Engelse stelsel de positie van de ministerde Tweede Kamer toe te kennen. Daarmee zouden, aldus deze leden, de hierna aan te
voeren bezwaren, ontleend aan het parlementaire stelsel, komen t e vervallen.
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president zo sterk is geworden, dat wel van een quasi-presidentieel stelsel wordt gesproken. Dit neemt niet weg, dat tussen beide stelsels een
voldoende duidelijk verschil blijft bestaan, dat het gerechtvaardigd doet
zijn de term parlementair stelsel voor het in ons land heersende bestel
te gebruiken.
Deze aanduiding zou naar de mening van de grote meerderheid van de
commissie zeker niet kunnen gelden voor het voorgedragen stelsel tot
benoeming van een minister-president. Dat stelsel zou in ieder geval
een geheel andere rolverdeling tussen parlement en regering meebrengen. De onderscheiding tussen de wetgevende arbeid, waarbij de Staten-Generaal meebeslissen en de uitvoerende activiteit, waar zij slechts
controleren, zou bijzonder worden verscherpt. Bij de wetgevende arbeid
zou de positie van de regering naar de mening van de meerderheid van
de commissie worden verzwakt, doordat zij de gebmikelijke dmkrniddelen (het stellen van de portefeuille-kwestie en dergelijke) niet meer
kan uitoefenen en weiiicht zelfs niet op een meerderheid in de kamers
kan steunen. Met de middelen van intrekking van wetsvoorstellen en
niet-bekrachtiging zou de regering zich nog tegen voor haar onaanvaardbare of door amendering onaanvaardbaar geworden wetsontwerpen kunnen verweren, maar over middelen om door haar zeer noodzakelijk geachte wetsontwerpen ook aanvaard te krijgen zou zij niet meer beschikken. Vooral bij begrotingsontwerpen zou dit tot ernstige en onoplosbare
conflicten kunnen leiden.' Omgekeerd zou het controlerecht van de kamers over andere dan wetgevende arbeid verzwakken tot een recht om
geïnformeerd te worden, omdat dan de politieke verantwoordelijkheid
van de ministers, die een sequeel is van de 'vertrouwensband', zou verschrompelen, zo niet verdwijnen.
In het parlementaire stelsel - aldus de grote meerderheid van de commissie - worden regering en kamermeerderheid echter gedwongen zich
voortdurend naar elkaar te richten, waardoor een politieke eensgezindheid over het te volgen beleid wordt bewerkt. Onverschillig of bij de bepailng van de marsroute de regering, dan wel de kamermeerderheid de
leiding heeft (en dat kan van jaar op jaar en van onderdeel op onderdeel wisselen), zij moeten naar buiten een politieke eenheid handhaven
en zij dragen tegenover oppositie en burgerij een gezamenlijke politieke

1 Ook wanneer het middel van kamerontbinding behouden zou blijven,vemakt de
positie der regering, omdat dit middel slechts zelden en dan alleen in uiterste noodzaak
kan worden toegepast.
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verantwoordelijkheid. Het zal vaak moeilijk zijn om die eenheid te bewaren, want ook als bij het begin van de reis alles tot in de puntjes was
afgesproken, zal men ondenveg vele nieuwe en ongedachte obstakels
ontmoeten, maar bij het juist daarom nodig blijvend overleg d e n de
verschillende gezichtspunten van een op het nemen van maatregelen
bedachte regering en een op de aansluiting bij het verlangen der kiezers
bedachte kamer(meerderheid) elkaar beïnvloeden en tot een zeker
evenwicht komen. Het stelsel is erop gericht de verschillende gezichtspunten van de aanvang af naar elkaar toe te buigen en met elkaar te
coördineren en heeft wat dat betreft grote voordelen boven een systeem,
dat begint met kabinet en parlement elk afzonderlijk uit verkiezingen
te Iaten voortkomen en het hun dan maar overlaat om met elkaar tot
een modus vivendi te komen. Dat systeem heeft wellicht de aantrekkelijkheid, dat het de verschillen veel sterker in de openbaarheid brengt
en dus als regel een veel levendiger politiek schouwspel oplevert, vol
van dramatische effecten en spanningen, maar de te betalen prijs is
hoog. Wie de zin van de politiek ziet in het zo soepel en vreedzaam
mo_oslijk oplossen van de nationale problemen, zal aan het parlementaire stelsel de voorkeur geven, aldus de grote meerderheid der commissie.

3 3

STASDPUXT VAN DE VOORSTANDERS VAN HET VOORSTEL

De voorstanders van het voorstel1 zijn van mening, dat een afzonderlijke verkiezing van de minister-president een 'strikte scheiding der
machten' niet tot gevolg behoeft te hebben. Zonder zich het Amerikaanse stelsel tot maatstaf te maken wijzen zij er in dit verband op, dat
ook daarin geen sprake is van een dergelijke 'strikte scheiding'. Integendeel, de scheppers van de Amerikaanse Grondwet hebben van den beginne g:poogi een evenwichtig samenspel te garanderen door middel
van regels. die werden neerselegd in dezelfde constitutie, die de staatsinstellingen van de Verenigde Staten in het leven riep. Naar de mening
van de voorstanders toont juist het hierboven aangehaalde voorbeeld
van het Engelse bestel aan, hoe weinig relevant beschouwingen over
'het parlementaire stelsel' zijn, als het gaat om de beoordeling van het
samenspel tussen twee van de instellingen, de regering en het parle1

De heren Daudt, Gmijterr en Meuwissen.
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ment. Ondanks een 'parlementair stelsel' heeft de Britse premier zich
tot een dominerende figuur ontwikkeld. Het feit, dat er in Engeland
met een 'parlementair stelsel' eerder sprake is van een dominerende p
sitie van de rege~gsleiderdan in Amerika :onder 'parlementair stelsel', zou zelfs gezien kunnen worden als argument tesen de opvattin?.
dat de afzonderlijke verkiezing van de regeringsleider een dominerende
positie van deze functionaris tot gevolg heeft. In de hierboven aangevoerde argumenten onderkennen de voorstanders geen mond voor de
veronderstelling, dat een gekozen regeringsleider en zijn ministers enerzijds en een gekozen volksvertegenwoordiging anderzijds minder dan
nu het geval is erop gericht zuilen zijn 'de verschillende gezichtspunten
naar elkaar toe te buigen en met elkaar te coördineren'. Wel zijn zij van
mening, dat voor het geval dit niet gelukt en een onoplosbaar conflict
ontstaat, de uitweg steeds zal moeten worden gezocht door een beroep
op het electoraat.
Onder handhaving van de regel, dat de volkwertegennroordiging een
gebrek aan vertrouwen kan uiten door de regering te dningen haar ontslag te nemen zijn de voorstanders inderdaad van mening, dat een
nieuw te vormen regering alleen op grondslag van nieuwe verkiezingen
tot stand mag komen.

8

4

ADVIES VAN DE COMMISSIE

De uiteenzetting van de voorstanders heeft de overige leden der commissie niet kunnen overtuigen. Zij blijven de bezwaren, hierboven in
2 genoemd onverkort handhaven.
De commissie is dan ook in grote meerderheid van oordeel het voorstel
tot rechtstreekse verkiezing van een minister-president te moeten afwijzen.
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Stemming over de aanwijzing
van een formateur
1 UITEENZETTING

VAN HET VOORSTEL

Het zojuist besproken systeem van de verkozen minister-president stuit
ook bij vele leden, die menen dat het huidige stelsel van verkiezing en
de daarmede samenhangende vormen van kabinetsformatie de kiezer
te weinig gelegenheid bieden om invloed te oefenen op 's lands regering, zoals hiervoor werd aangegeven, op ernstige bezwaren. Toch menen deze leden, dat een directe uitspraak van de kiezers over de persoon van de optredende minister-president niet onverenigbaar behoeft
te zijn met de grondslagen van ons parlementair stelsel. Zoals h i e ~ o o r
bleek, moet van onverenigbaarheid naar de mening van de meeste leden tvel worden gesproken, wanneer als uitgangspunt wordt genomen,
dat de minister-president door directe verkiezingen (eventueel in twee
ronden) nzoet worden aangewezen, zodat de verhouding tussen regering
en Staten-Generaal ingrijpend wordt gewijzigd. In de commissie is echter
een ander systeem naar voren gekomen, waarbij deze onverenigbaarheid naar het oordeel van de meerderheid niet aanwezig is. Gedacht
nerd aan een constructie, waarbij tegelijk met de verkiezingen voor de
Tiveede Kamer een vrije stemming wordt gehouden, met één ronde, ten
aanzien van de persoon van de toekomstige minister-president. Een
derselijke stemming zou tot gevolg kunnen hebben, dat de uitslag een
sterk uitxvaaierend beeld geeft en dat er een niet gering aantal blanco
stemmen wordt uitgebracht. Het is echter ook mogelijk, dat een kandidaat de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen (wel te verstaan: van de bij de Kamerverkiezing uitgebrachte stemmen; blancostemmen voor de minister-presidentsbenoeming moet men om hieronder nog te vermelden reden ook hun gewicht toekennen) behaalt. In
dat geval zou deze persoon met de formatie van een kabinet moeten
worden belast, en zou hij de leiding van het kabinet op zich moeten
nemen.
Hij zal zich bij die formatie hebben te gedragen als iedere andere kabinetsformateur en dus hebben te streven naar een kabinet, dat het vertrouwen van de kamers heeft. Er mag evenwel worden verwacht dat
een kandidaat die meer dan 50% van de stemmen heeft behaald, kandidaat is ~estelddoor een groepering van partijen, die de meerderheid
in de T\!-eede Kamer zal hebben verworven. Ook zal de kamer niet
licht een aldus benoemde formateur het vertrouwen onthouden. Zo is
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dus zijn positie wel sterker dan die van een andere formateur, maar hij
blijft aangewezen op het vertrouwen van de kamer.
Verkrijgt bij de gehouden stemming geen der kandidaten de hierboven
genoemde volstrekte meerderheid, dan vindt de kabinetsformatie op de
thans gebruikelijke wijze plaats.'
De kiezers kunnen desgewenst hun voorkeur voor die procedure uitspreken door blanco te stemmen.
Het voorstel gaat ervan uit dat ook de door verkiezing aangewezen minister-president en zijn ambtgenoten in beginsel aan dezelfde regels en
gewoonten onderworpen blijven als die thans gelden. Dat betekent, dat
zij evenzeer tot aftreden kunnen worden gebracht als thans. Het zou
niet verstandig zijn te trachten het gewicht, dat het bij stemming aangewezen zijn van de minister-president heeft voor diens verhouding tot
zijn ambtgenoten en tot de kamers, op voorhand door een aantal be
dachte en schriftelijk vastgelegde regels te bepalen; dit behoort te worden overgelaten aan het ongeschreven recht, waarop immers het gehele
parlementaire stelsel berust. Daarom zou voor de invoering van dit
systeem kunnen worden volstaan met het invoegen van één beknopt
artikel in de Grondwet. Op de redactie van dit artikel wordt hierna,
in 5 4, temggekomen.

5 2

STANDPUNT VAN DE TEGENSTANDERS VAN

HET VOORSTEL

Tegen het hierboven vermelde voorstel werd door een grote minderheid der commissie een aantal bezwaren naar voren gebracht. Deze
werden als volgt samengevat:
a de legitimatie van regering en parlement uit dezelfde bron (de stemmen van de kiezers), het daardoor wijzigen van de verhouding van regering tot parlement en het aantasten van het parlementaire stelsel;
b de mogelijkheid van incongruentie van de uitslag van de beide verkiezingen; de gekozen minister-president zou geen meerderheid van de
hem steunende partijen in het parlement kunnen hebben;

1 D e voorstanders van het in hoofdstuk I1 besproken voorstel zouden er uiteraard de
voorkeur aan geven dat door middel van een nadere procedure een beslissing op dit punt
zou worden genomen (hetzij door een stemming in tweede ronde, hetzij in eerste ronde
door een systeem van de alternatieve stem).
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de mogelijke consequenties, indien geen der kandidaten de meerderheid van 50% der bij de Tweede-Kamerverkiezing uitgebrachte
stemmen behaalt;
d de sterke aandrang tot het verkiezen van de minister-president in
twee ronden, die zal ontstaan, als het systeem enige malen niet een gekozen minister-president oplevert;
e de dwang op langere termijn tot een tweepartijen- of tweeblokkenstelsel;
f een nieuw element van onduidelijkheid in de politiek, doordat de
mogelijkheid wordt geschapen, dat twee vormen van kabinetsformatie
naast elkaar bestaan, namelijk de formatie door de gekozen ministerpresident en de formatie op de huidige wijze;
g aantasting en het bemoeilijken van de positie van de Koning tijdens
een formatie.
c

Ter toelichting op deze bezwaren werden de volgende overwegingen
aanzevoerd:
a Een zeer belangrijk bezwaar hetwelk ook tegen het gemoduleerde
voorstel van verkiezing van een minister-president kan worden aangevoerd, is de legitimatie van parlement en regering uit dezelfde bron.
Beiden komen rechtstreeks voort uit de stemmen van de kiezers. Het
voorstel komt er immers op neer, dat dwingend wordt voorgeschreven,
dat de Koning degene, die bij een daartoe gehouden verkiezing meer
dan 50% van de bij de Tweede-Kamerverkiezing uitgebrachte stemmen
op zich verenigt, tot formateur en vervolgens tot minister-president benoemt. De met volstrekte meerderheid gekozen minister-president zal
zich te allen tijde op zijn eigen legitimatie en dus op het feit, dat hij het
vertrouwen van het volk heeft, kunnen beroepen. Hierin bestaat geen
verschil met het eerste, door de overgrote meerderheid der commissie
afgewezen, voorstel tot verkiezing van de minister-president.
In theorie kan het parlement in dit systeem wegens verschil van inzicht
in het te voeren beleid het kabinet ten val brengen, waarna overeenkomstig de huidige methode tot een nieuwe kabinetsformatie wordt
overgegaan. De aan het woord zijnde leden menen, dat het in de staatkundige praktijk erop neer za1 komen, dat de met volstrekte meerderheid gekozen minister-president zich dan vast kan houden aan zijn verkiezing door het volk, hetgeen huns inziens, althans in de gevallen als hier
bedoeld, zal leiden tot ontbinding van de Tweede Kamer en verkiezingen zowel voor de kamer als voor de minister-president. Dan is men
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echter terechtgekomen in precies hetzelfde systeem van de gekozen minister-president, dat hierboven door de grote meerderheid van de commissie is verworpen.
Zelfs indien de minister-president niet zou reageren, als zojuist is gesteld, en men dus na het ten val brengen van het kabinet een kabinetsformatie huidige stijl zal krijgen, dan zal de praktijk van de staatkunde
zich een dergelijke tussentijdse formatie moeilijk kunnen permitteren.
De met meerderheid van stemmen door de kiezers gekozen ministerpresident kan door de politieke partijen niet terzijde worden gesteld
zonder de kiezers te horen bij de totstandkoming van een nieuw kabinet.
Het parlement zal niet alleen weinig invloed hebben op de regeringsvorming, doch het zal ook tijdens de rit weinig invloed hebben op de
regering zelf. Het zal het niet gemakkelijk op ontbinding aan laten komen,
het zal daardoor de minister-president niet dwars durven te zitten in
belangrijke zaken, of deze nu wetgeving of bestuur betreffen. De kracht
van het parlement zou hierdoor aanzienlijk k U ~ e nworden verzwakt.
De minister-president kan door het uitlokken van een conflict te allen
tijde terug naar de kiezers gaan.
Uit het vorengaande volgt, dat 1. de checks and balances (de rolverdeling) aanzienlijk zijn verschoven ten gunste van de regering en ten
nadele van het parlement, 2. dat de grondslag van het optreden en
blijven optreden van de regering in feite niet meer het vertrouwen van
het parlement maar het vertrouwen van de kiezer is, en 3. dat het parlementaire stelsel in één van zijn elementaire vormen is aangetast.'
Het zijn juist deze overwegingen, die de grote meerderheid van de commissie ertoe hebben geleid het systeem van de gekozen minister-president in de vorm, waarin deze in de aanvang van dit rapport is besproken, af te wijzen. Consequent zou zijn dat ook het onderhavige voorstel zou worden afgewezen.
Degenen, die bezwaren aanvoeren tegen het hier besproken voorstel,
herinneren er nog aan, dat de staatscommissie in haar Eerste rapport
(blz. 52) ten aanzien van een zwakkere vorm van de gekozen ministerpresident, namelijk ten aanzien van het consultatief referendum over
1 Terecht heeft destaatscommissiein haar Eerste rapport (blz. 50) dan ook unaniem gesteld: 'De Staten-Generaal zijn bevoegd een nieuwe minister ter verantwoording te
roepen terzake van zijn benoeming, hetgeen impliceert dat de benoeming door de
Staten-Generaal wordt beoordeeld. Een benoeming welke tot stand zou komen op bindende aanwijzing van het electoraat, zou vanzelfsprekend aan zodanige beoordeling
onttrokken zijn'.
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de persoon van de minister-president, het volgende heeft naar voren
gebracht:
'De positie van de minister-president ondergaat tenslotte wijziging; de
legitimatie van zijn benoeming komt in sterkere mate bij het electoraat
te liggen. De verhouding tot de Kamers en de verhoudingen binnen het
kabinet zullen op grond hiervan ongetwijfeld wijziging ondergaan.'
Zij menen dat deze overwegingen in nog sterkere mate zouden gelden
voor het onderhavige voorstel dat niet een consultatief karakter heeft,
maar in bepaalde omstandigheden rechtstreeks tot benoeming van een
minister-president leidt.
b De kans wordt geschapen, dat een populair man de volksgunst geniet en de vereiste volstrekte meerderheid behaalt, terwijl zijn partij en
de eventueel daarmede samenwerkende partijen een minderheid in de
Tweede Kamer vormen. Hij zal gedwongen zijn een minderheidskabinet te vormen of steun te zoeken bij hem niet welgezinde partijen, die
dan op de wip komen te zitten. Wordt het kabinet meteen ten val gebracht, - daargelaten of het parlement dat durft na de uitslag van de
minister-presidentsverkiezingen (zie onder a) -, dan zal men toch moeilijk kunnen overgaan tot een kabinetsformatie-huidige-stijl, en zal men
dan niet aan nieuwe verkiezingen kunnen ontkomen.
c Een derde bezwaar rijst, indien geen der kandidaten een meerderheid heeft behaald.
Er zijn dan drie mogelijkheden:
1. de kandidaat met de meeste stemmen wordt minister-president;
2. een der andere kandidaten wordt minister-president;
3. een niet-kandidaat wordt minister-president.
In geval 1, dat zich gemakkelijk kan voordoen, omdat hij de morele
aanspraken kan maken, die uit een relatieve meerderheid voortvloeien,
heeft de 50% grens niet gewerkt. Vooral als het verschil met de op
hem volgende kandidaten groot is, zal in een dergelijk geval vrijwel
steeds nr. 1 minister-president worden. Men heeft dan in de praktijk
het relatieve meerderheidsbeginsel aanvaard.
In geval 2 zal de positie van de minister-president waarschijnlijk een
zwakke zijn. Hij kan er steeds aan worden herinnerd, dat hij slechts
bijvoorbeeld 10 of 20% van de stemmen op zich verenigd had. Het
regeren wordt er niet gemakkelijker op. De meerderheid van de kamer,
die deze minister-president steunt, zal steeds voor de voeten worden
geworpen, dat de volkswil is genegeerd. Dit kan voedsel geven aan
anti-parlementaire stromingen.
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In geval 3 - en ook de niet-kandidaat kan een goede minister-president
zijn (men denke bijvoorbeeld aan degene, die wel geschikt is voor deze
functie, maar zich niet als toekomstig minister-president wil opwerpen
in de verkiezingsstrijd) - kan eveneens het argument worden gebrnikt,
dat de volkswil wordt genegeerd. Ook deze minister-president zou, doordat verkiezingen zijn gehouden voor een formateur/minister-president,
zwakker kunnen staan, dan ingeval hij op basis van het huidige systeem
tot de functie wordt geroepen.
d Uit het onder c genoemde bezwaar rijst een ander probleem. Indien namelijk enige malen de verkiezingen geen met volstrekte meerderheid gekozen minister-president opleveren, is het zeer waarschijnlijk dat
een sterke roep zal ontstaan het tweerondenstelsel voor deze verkiezingen te introduceren. De kiezers zuilen zich namelijk bij het niet slagen van het systeem gefopt voelen. De Grondwet geeft hun het recht om
een minister-president te kiezen. Als deze er niet uit te voorschijn komt,
zal men naar andere middelen zoeken, waardoor hij er wel uit te voorschijn komt. Een tweede ronde is daarvoor het eenvoudigste middel.
De commissie heeft elders in dit rapport echter reeds op de daar vermelde gronden in meerderheid het tweerondenstelsel verworpen.
e Voorts maakt het voorstel een grote kans te leiden tot de vorming
van twee blokken bij de verkiezingen. Het dwingt als het ware de partijen tezamen te gaan teneinde te trachten de volstrekte meerderheid te
halen. Dit is meer dan een stimulans. Daargelaten dat het voor een
(a.s.) coalitiegenoot niet zo aantrekkelijk is met een kandidaat uit een
andere partij te komen - dit kan stemmen kosten aan die partij bij de
verkiezing van de Tweede Kamer - achten de hier aan het woord zijnde
leden wel meer samenwerking tussen partijen nodig, maar daarbij wiilen
zij niet zo ver gaan, dat een systeem wordt ingevoerd, dat erop neerkomt, dat men slechts een keuze uit twee mogelijkheden heeft. Zoals
reeds eerder gezegd, mag men de meerderheidsvorming niet tot hoofddoel van het kiesstelsel maken.
Het voorstel incorporeert als het ware door de invoering van de verkiezing van de minister-president tegelijk met de verkiezing van de
Tweede Kamer bedoelde gedwongen meerderheidsvorming. Wil men
kans maken op het winnen van beide verkiezingen, dan zal dit moeilijk
anders kunnen dan door zodanige groepen te vormen, die de volstrekte
meerderheid kunnen halen. Meer dan twee blokken, afgezien van kleinere partijen, zuilen zich dan niet voordoen. Dit tendeert naar een
tweepartijenstelsel. In een dergelijk stelsel wordt onvoldoende recht
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gedaan aan de geschakeerdheid van meningen in het Nederlandse volk.
f Indien iemand meer dan 50% van de bij de Tweede-Kamerverkie
zing uitgebrachte stemmen behaalt wordt hij formateur en minister-president; wordt de 50% niet behaald, dan vindt de formatie op de huidige
wijze plaats. De minderheid is van mening, dat dit een zeer ambivalente
constructie is. Een nieuw element van onduidelijkheid in de politiek zou
kunnen ontstaan. Men houdt de kiezer iets voor, dat in zich de mogelijkheid draagt, dat het niet waar wordt gemaakt.
Bovendien zal men de kiezer ook moeilijk duidelijk kunnen maken,
dat hij de ene keer wel voor een minister-president mag stemmen, maar
een andere keer - bijvoorbeeld bij een tussentijdse kabinetscrisis - niet.
Op de kiezer kan dit een wonderlijke indruk maken.
g Als ander bezwaar is erop gewezen, dat de functie van de Koning
bij de kabinetsformatie in het voorstel wordt bemoeilijkt. Het is de Koning, die tijdens een kabinetsformatie een belangrijke en in ons staatsbestel zeer nuttige rol kan spelen. Als uit een verkiezingsuitslag duidelijk naar voren komt wie tot (i)formateur en - ingeval van slagen - tot
minister-president moet worden benoemd, zal de Koning de betreffende persoon ook aanwijzen en benoemen. Als het echter niet duidelijk is
- men denke bijvoorbeeld aan het geval, dat de meerderheid van 50%
door niemand is gehaald - dan zal de Koning, gelet op de uitgebrachte
adviezen, een keuze moeten doen. Juist in een moeilijke situatie tijdens
een formatie kan het optreden van de Koning, de boven de partijen
staande figuur in ons staatsbestel, van groot belang zijn. Men bemoeilijkt dit optreden, indien er behalve een uitslag van de verkiezing voor
de Tweede Kamer, ook nog een uitslag van de verkiezing voor de minister-president op tafel ligt.'
Ofschoon de verschillende hierboven onder a-g vermelde bezwaren niet
steeds voor elk van de aan het woord zijnde leden een gelijk gewicht
hebben, komen deze leden tot de gelijke slotsom, dat het voorstel moet
worden afgewezen.

1 In aansluiting hierop merkt de heer Verbrugh op, dat ook ingeval een ministerpresident moet worden benopmd. die a e l 5 0 x heeft gehaald, de positie van de Koning
zijns inziens een verandering ondergaat, die nog onvoldoende is onderzocht. Zo blijven
vragen onbeantwoord als: Kan een monarchie blijven functioneren met een ministerpresident, wiens gezag rechtstreeks door de volkskeuze wordt gelegitimeerd? In welke
mate zullen dan middelpuntvliedende krachten van partijzucht loskomen en leiden tot
ontkenning van de nationale eenheid?
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3

STANDPUNT VANDE VOORSTANDERS VANHET VOORSTEL

De meerderheid van de commissie kan de hiervoor uiteengezette bezwaren niet onderschrijven. Zij is van mening, dat het hier besproken
voorstel een bijdrage kan leveren tot het ondervangen van de onbevredigende situatie, zoals die hierboven in hoofdstuk I is omschreven.
Zij gaat daarbij uit van de opvatting, die door de staatscommissie met
de grootst mogelijke meerderheid is aanvaard, namelijk dat de kiezer
een meer directe invloed op de kabinetsformatie dient te hebben dan
thans het geval is, terwijl tevens het contact tussen kiezer en gekozene
dient te worden bevorderd. Men kan daarom dit voorstel niet los zien
van het - hierna te bespreken - voorstel om het land te verdelen in
kiesgebieden van zodanige omvang, dat in elk daarvan ten minste tien
leden van de Tweede Kamer worden gekozen.
Voor een aantal hunner dienen deze twee voorstellen zoals hieronder
nog zal worden uiteengezet, zelfs in onverbrekelijk verband te worden
gezien. De overige voorstanders leggen zulk een onvoorwaardelijk verband niet. Ook zij ondersteunen echter beide voorstellen en mecen, dat
bij de bespreking van de onderhavige maatregel terecht ook hrt voorstel inzake de kiesgebieden in de beschouwingen wordt betrokken.
a Het vorenstaande is mede van belang in verband met het bezwaar
door de tegenstanders tegen het voorstel ingebracht, namelijk dat dit
zou leiden tot wat zij noemen een legitimatie van regering en parlement
uit dezelfde bron. De rechtstreeks benoemde formateur-minister-president zou, aldus de minderheid, zich tegenover het parlement te allen
tijde op zijn eigen legitimatie, en dus op het feit dat hij het vertrouwen
van het volk heeft, kunnen beroepen. Dit bezwaar miskent echter dat
het behalen van een meerderheid voor een formateur praktisch uitgesloten zal zijn zonder aanbeveling van een aantal politieke partijen en
dat deze partijen daartoe slechts d e n overgaan, wanneer zij ook op
andere punten overeenstemming hebben bereikt omtrent een aan de kiezers voor te leggen urgentieprogramma en omtrent een samenwerking op
grondslag daarvan bij de verkiezingen. D i kandidaat-premier zal veeleer
een exponent van (de meerderheid van) het parlement zijn, dan dat hij
zich daartegenover zal (kunnen) opstellen. Zijn positie zal, vooral aanvankelijk, sterk zijn. Moet men echter bezwaren zien in een sterk kabinet steunend op een parlementaire meerderheid? Mocht een aldus gevormd kabinet tussentijds aftreden dan, aldus de minderheid, zou zulks
praktisch neerkomen op kamerontbinding en tussentijdse verkiezingen.
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Dit zal inderdaad wel de gang van zaken zijn, als het aftreden wordt veroorzaakt door een breuk binnen de parlementaire regeringsmeerderheid.
Een van de meest gehoorde bezwaren tegen het huidige bestel is juist
dat coalities tussentijds kunnen wisselen zonder verkiezingen. Neemt
men de eis, dat de kiezer invloed dient te kunnen hebben op de kabinetsformatie, ernstig, dan kan tegen de consequentie van nieuwe verkie
zingen bij een tussentijdse politieke crisis moeilijk bezwaar gemaakt
worden. Het is overigens niet zo, dat in de opvatting van de meerderheid het voorgestelde systeem bij tussentijdse ontslagaanvraag van het
kabinet altvd tot nieuwe verkiezingen zal moeten leiden. Wanneer zulk
een aftreden het gevolg is van bijvoorbeeld ziekte van de minister-president, van interne onenigheid binnen het kabinet of van ontstemming
der kamer(meerderheid) over een bepaald optreden van een minister of
van het kabinet, dan is het zeer wel mogelijk dat de crisis wordt o p g e
lost door bijvoorbeeld reconstmctie van het kabinet op de grondslag
van de bestaande politieke samenwerking, zonder nieuwe verkiezingen.
Slechts het optreden van een nieuw kabinet als gevolg van politieke
verschuivingen van essentiële betekenis zal praktisch niet zonder kamerontbinding en nieuwe verkiezingen kunnen geschieden. De voorstanders
van het voorstel achten dit een winst.
Uit hetgeen hierboven is uiteengezet volgt, dat naar het oordeel van de
voorstanders niet dient te worden verwacht, dat het parlement geen invloed zou hebben op de kabinetsformatie noch ook dat het minder invloed zou uitoefenen op het regeringsbeleid 'tijdens de rit'. Voorzover
een verschil optreedt ten opzichte van de thans bestaande toestand, zal
dit zijn dat de samenwerking beter wordt voorbereid en gefundeerd
vóór de verkiezingen en bevestigd door een kiezersvotum.
Te verwachten valt dan ook dat regering en parlement(smeerderheid)
nauwer zullen samenwerken dan thans het geval is. Voor vrees dat de
kamermeerderheid tot een soort aanhangwagen van het kabinet zou
worden bestaat g e n reden. Het kabinet behoeft voor zijn optreden en
voor zijn gehele verdere beleid evenzeer het vertrouwen en de medewerking van de kamers als thans. In het verleden werd zulk een samenwerking altijd voorgesteld als de kern van het parlementaire stelsel.
De voorstanders van het voorstel zien dan ook niet in, dat de door hen
verwachte situatie met het parlementaire stelsel in strijd zou komen.
Door de minderheid wordt gesteld dat het voorgestelde systeem van
verkiezing
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deel van de meerderheid verworpen - stelsel van de rechtstreeks (verplicht) gekozen minister-president, zoals behandeld in hoofdstuk 11.
Uit het voorgaande moge blijken hoezeer het hier voorgestelde verschilt
van laatstgenoemd stelsel. Opgemerkt zij voorts, dat overgang tot zulk
een stelsel slechts mogelijk zal zijn door grondwetswijziging en met de
daarbij vereiste versterkte meerderheid na kamerontbinding.
De citaten, die de minderheid ontleent aan het Eerste rapport der staatscommissie, tonen geenszins aan, dat de meerderheid van opvatting veranderd zou zijn.
In de eerste plaats handelde het Eerste rapport over kieswetswijziging
zonder grondwetsherziening, terwijl thans grondwetswijziging in discussie is. Voorts kan verkiezing van een kabinetsformateur met 50% van
de bij de kamerverkiezingen uitgebrachte stemmen niet wegnemen, dat
de minister-president voor de formatie, met name voor de samenstelling
van het door hem gevormde kabinet en voor het regeringsprogramma,
aan de kamer verantwoording schuldig is. Overigens is het ook thans
noodzakelijk voor ieder kabinet zich goed op de hoogte te stellen van de
stand der meningen buiten het parlement, tenvijl bovendien bij de parlementaire behandeling op die stand der meningen herhaaldelijk een beroep wordt gedaan, óók door de woordvoerders der regering. Deze stand
van zaken komt ook tot uiting in het feit, dat in belangrijke aangelegenheden de regering zich menigmaal rechtstreeks tot het volk richt, en niet
via de volksvertegenwoordiging.
b De minderheid is verontmst in verband met de mogelijkheid 'dat
een populair man de volksgunst geniet en de vereiste volstrekte meerderheid behaalt', doch dat hij niet steunt op een meerderheid in de
Tweede Kamer.
Die kans is klein:
1 Het zal praktisch onmogelijk zijn buiten de partijen om kanshebbend kandidaat voor het formateurschap te worden. Een 'populair man'
zal ongetwijfeld tevens exponent zijn van een partij of van samenwerkende partijen.
2 Het systeem van de indeling in kiesgebieden, met een restzetelverdeling op basis van de grootste gemiddelden, bevordert, indien gecombineerd met verkiezing van een formateur, polarisatie en samenbundeling.
3 Juist bij invoering van een indeling in kiesgebieden laat zich voorzien, dat een groepering van partijen er eerder in zal slagen de meerderheid in de Tweede Kamer te behalen, dan voor haar kandidaat-miTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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nister-president ook de absolute meerderheid der uitgebrachte stemmen
te verkrijgen.
Mocht zich desondanks de door de minderheid gevreesde situatie ooit
voordoen, dan kan deze worden opgelost, hetzij door een minderheidskabinet te vormen, hetzij door te pogen alsnog de bestaande samenwerking tot een meerderheid uit te breiden. Uiteraard kan de formatie
ook mislukken.
In geen van deze gevallen is de positie moeilijker dan die welke thans
bijna regel is.
c Voor het geval een kandidaat-formateur niet het vereiste aantal
stemmen behaalt, terwijl de partijen waarop hij steunt wel een meerderheid in de kamer verwerven, krijgt hij niet de formatie-opdracht van
rechtswege, maar het is zeer waarschijnlijk dat hij langs de tot heden
gebruikelijke weg wel als eerste met de formatie zal worden belast.
Slaagt hij, dan steunt het door hem gevormde kabinet op een kamermeerderheid, die als zodanig uit de verkiezingen is voortgekomen. Niet
valt in te zien, waarom de positie van een zodanig kabinet zwak zou
zijn. En nog veel minder, waarom dan 'in de praktijk het relatieve
meerderheidsbeginsel' zou zijn aanvaard. De aanwijzing tot formateur
geschiedt in dit geval immers niet op grond van zijn verkiezing als zodanig, maar gelet op de absolute meerderheid van de samenwerkende
partijen waarop hij steunt. Steunen zij hem niet, dan zal hij als formateur niet slagen en wellicht niet eens worden aangezocht. Dit laatste is
echter hoogst onwaarschijnlijk. Waarom zal men met een kandidaat
openlijk in zee gaan, om hem vervolgens dadelijk na de verkiezingen
te laten vallen? Tegenover het huidige bestel, waarbij de persoon van
de formateur voor de verkiezingen en veelal zelfs geruime tijd daarna
niet te voorspellen valt, betekent het voorgestelde systeem ook in het
hier geschetste geval een duidelijke vooruitgang.
Is er geen meerderheid uit de verkiezingen voortgekomen en heeft ook
geen kandidaat-formateur het vereiste aantal stemmen op zich verenigd, dan geschiedt de formatie op de tot heden gebruikelijke wijze.
Het is niet juist, dat een minister-president in die situatie zwakker zou
staan dan in het huidige systeem. De kracht of zwakheid van zijn positie hangt geheel af van de politieke situatie waarin hij optreedt, en met
name van de hechtheid van de meerderheid waarop hij steunt. Van 'negeren van de volkswil' kan in die situatie, nu generlei meerderheid uit
de bus is gekomen, niet worden gesproken.
d Het bezwaar, door de minderheid aangevoerd, dat een sterke roep
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zal ontstaan naar een tweerondenstelsel, wanneer het hier voorgestane
systeem enige malen niet heeft geleid tot een met meerderheid gekozen
formateur, kan de meerderheid niet delen.
Zulk een tweerondenstelsel bevat immers een principieel nielov element, namelijk dat bij niet behalen van een absolute meerderheid door
een der kandidaten-formateur in elk geval een tweede ronde plaatsvindt, waaruit de benoeming van een formateur moet voortkomen. Invoering ervan zal overigens alleen door grondwetswijziging kunnen gschieden, met alle waarborgen daaraan verbonden.
e De mogelijkheid, dat het voorstel zal 'leiden tot de vorming van twee
blokken bij de verkiezingen', zien de voorstanders niet als een gevaar.
Wanneer het tot duidelijke samenwerking tussen verschillende partijen
komt, achten zij dit een voordeel. Zij wijzen echter van de hand dat
'blokken' gemakkelijk zouden overgaan in 'partijen'. De stimulans tot
samengaan bij het stellen van een kandidaat-formateur bestaat alleen
voor de partijen die rekenen met de mogelijkheid van een meerderheid
of die andere redenen tot samengaan hebben. Wanneer op den duur een
nieuwe partij-configuratie zou ontstaan, met een geringer aantal partijen
dan thans het geval is, is dit naar het oordeel der meerderheid als winst
te beschouwen. Dat dit slechts twee partijen zullen zijn, achten zij niet
waarschijnlijk. De stelling dat 'blokken' gemakkelijk tot 'partijen' samensmelten wordt door de Nederlandse parlementaire geschiedenis, met
haar jarenlange 'rechtse coalitie' geenszins bevestigd.
f Het is waar dat het hier voorgestelde stelsel niet per se ten gevolge
heeft, dat in de toekomst een ander systeem van kabinetsformatie zal
worden gevolgd, dan het tot heden gebruikelijke. De verbinding met het
voorstel tot indeling van het land in kiesgebieden doet de voorstanders
verwachten, dat in een min of meer nabije toekomst polarisatie en blokvorming van politieke partijen tevens zullen leiden tot geslaagde formaties onder invloed van het hier voorgestelde systeem. Wat hiervan ook
zij, in elk geval opent het voorstel nieuwe mogelijkheden en zeker zal
de situatie na de verkiezingen overzichtelijker worden dan zij thans
pleegt te zijn.
De politieke partijen zullen reeds voor de verkiezingen ernstig moeten
te rade gaan op welke wijze zij tot een akkoord kunnen komen en wie
zij zullen voordragen als de leider van een toekomstige regeringswmbinatie. Dit is al een grote winst.
Het voorgedragen stelsel biedt een duidelijk alternatief: òf er is in den
lande een meerderheid voor een bepaalde persoon en de hem steunenTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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de partijen en dan ligt het voor de hand dat hij met de vorming van een
kabinet wordt belast, Òf zulk een meerderheid is er niet en dan kan niemand zich beklagen, dat de kabinetsformatie tot stand komt op de thans
gebruikelijke wijze, hoeveel kritiek die ook ondervindt.
Wanneer de minderheid meent dat de kiezer iets zal worden voorgehouden 'dat in zich de mogelijkheid draagt dat het niet waar wordt gemaakt', moet daartegenover worden gesteld, dat dit bezwaar juist in
sterke mate geldt voor het hierna te bespreken voorstel tot raadpleging
van de kiezers omtrent de samenwerking van regeringspartijen, terwijl
het huidige bestel de kiezer met betrekking tot de mogelijkheid om te
oordelen over een toekomstig regeringsbeleid geheel in de steek laat.
g Het bezwaar, dat het onderhavige voorstel het optreden van de Koning bij de kabinetsformatie zou bemoeilijken, moet de meerderheid
eveneens van de hand wijzen. Het optreden van de Koning is vooral
van betekenis, wanneer de verkiezingen geen duidelijke uitslag leveren.
Was dat in het verleden wel het geval, dan hield de Koning zich op de
achtergrond.
Het is moeilijk aanvaardbaar, dat men de gecompliceerde situatie, waarin een kabinetsformatie thans tot stand pleegt te komen (of niet te komen), zou willen bestendigen vanwege de rol, die de Koning in zulk
een situatie toevalt. Overigens zij erop gewezen, dat de complicaties er
sinds gemime tijd toe hebben geleid, dat de Koning de situatie te ondoorzichtig vindt en een beroep moet doen op een informateur. De
voorstanders van het voorstel beogen juist deze toestand zoveel mogelijk
te voorkomen. Daardoor wordt de taak van de Koning niet bemoeilijkt
maar integendeel verlicht. En in geen enkel opzicht wordt in hun voorstel iets afgedaan aan de positie van de Koning als de boven de partijen staande blijvende fi-pur in ons staatsbestel.'

4

ADVIES VAN DE COMMISSIE

Ailes overziende acht een minderheid van acht leden2 de bezwaren te
1 De vragen door de heer Verbrugh gesteld in de noot aan het slot van 9 2 gaan voorbij
aan de tverkelijke inhoud van het hier besproken voorstel. D e meerderheid moge overigens inzake zijn opmerking over legitimatie van de minister-president 'rechtstreeks
door de volkskeuze' verwijzen naar hetgeen zij onder a. heeft gesteld.
2 Te weten mevrouw Fortanier-De Wit e n de heren Jeukens, Kan, De Pous, Prins,
Scholten, Simons en Verbrugh.
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overwegend dan dat zij het in
1 omschreven voorstel zou kunnen
steunen. Deze leden zien daarin een aantasting van de positie der Staten-Generaal. De stemming voor de minister-president zou naar hun
mening de verkiezing van de Staten-Generaal in de schaduw stellen en
de onjuiste voorstelling in de hand werken, dat de werkelijke en effectieve democratie niet fungeert via de Staten-Generaal, maar via een
direct verkozen minister-president.
Zij merken hierbij op, dat men de zaken in een verkeerd licht stelt,
wanneer men hen op grond van deze afwijzing zou aanwrijven, dat zij
geen voorstanders zijn van volksinvloed op het kabinet zowel wat samenstelling als wat beleid betreft. Dat zou onjuist zijn, want zij houden
vol dat de meest effectieve weg daarvoor blijft een sterk en besluitvaardig parlement. Men kan met de verkiezing van een minister-president
de kiezer wel de illusie geven, dat hij nu een veel directer invloed heeft,
maar dit zou gezichtsbedrog zijn, want echte volksinvloed vergt de dagelijkse kritische begeleiding van de regeringswerkzaamheid en deze
kan alleen het parlement verschaffen.
Een meerderheid van negen leden1 is daarentegen van oordeel dat het
voorstel een adequaat antwoord is o p het probleem dat in het Eerste
rapport is gesteld en een goede bijdrage geeft tot een goede functionering van het staatsbestel. Het voorstel brengt een stuk rechtstreekse
volksinvloed op de kabinetsformatie met zich mee, welke de publieke
belangstelling voor het politieke leven zal doen opleven.
Deze leden delen niet de vrees, dat het gezag van de Staten-Generaal
zou worden aangetast bij invoering van het door hen bepleite voorstel.
Het representatieve stelsel, zoals dat in de Staten-Generaal is belichaamd, vormt een te essentieel onderdeel van ons bestel en is in onze
historie te vast verankerd, dan dat het ook op de lange duur niet altijd
weer de centrale rol in onze instellingen zou spelen. De aantrekkelijkheid van het gedane voorstel is huns inziens juist, dat het de historische
plaats van de Staten-Generaal niet aantast maar deze integendeel ondersteunt. De stemming voor de minister-president zal steilig een zeker
element van beweging en wellicht zelfs onrust in onze staatsinstellingen
brengen, maar deze hebben dat nodig, opdat er meer lijn in het politiek
bedrijf komt en de kiezers duidelijker dan tot nu toe voor ogen komt te
staan, dat het om hun zaak en om hun beslissing gaat.
1 D e heren Albrecht, Cals, Cramer, Daudt, Donner, Gmijters, Van der Hoeven,
Meuwissen en Witte.
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Concluderend adviseert de staatscommissie in meerderheid tot opneming in de Grondwet van een nieuw artikel luidende:
Bij de verkiezing van de Tweede Kamer wordt tevens gestemd, volgens
regels bij de wet te stellen, over de vraag wie zal worden belast met de
leiding van het te vormen kabinet. Behaalt een der gestelde kandidaten
bij deze verkiezing van de Tweede Kamer de volstrekte meerderheid
van de daarbij uitgebrachte stemmen, dan wordt hij door de Koning
belast met de vorming van een kabinet, waarvan hij de leiding heeft.
Genoemde bepaling zou naar de mening van de commissie kunnen worden ingevoegd na het bestaande artikel 86 in de vorm van een afzonderlijk artikel 86a.
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S 1

UITEENZETTING VAN HET VOORSTEL

Bij haar bezinning op een vergroting van de invloed van de kiezers o p
de regeringsvorming heeft de commissie mede de mogelijkheid besproken een uitspraak van de kiezers te verkrijgen over de vraag uit welke
partij of combinatie van partijen de regering zou moeten worden gevormd.
Zij, die een oplossing in deze richting bepleiten, stellen zich deze aldus
voor, dat de partijen, die dat wensen, vóór de verkiezingen te kennen
geven met welke andere politieke groeperingen zij willen samenwerken,
indien zij tot regeringsverantwoordelijkheid zouden worden geroepen.
Wel menen zij dat om het aantal keuzemogelijkheden niet nutteloos
groot te maken, de potentiële regeringspartijen waamit de kiezers een
keuze zouden kunnen doen, zouden moeten worden beperkt tot partijen
die door ten minste zes leden in de zittende Tweede Kamer zouden zijn
vertegenwoordigd. Op het stembiljet moeten de door de partijen gevormde combinaties alsmede een lijst van aan de verkiezing deelnemende partijen met de hiervóór aangegeven beperking, die de kleine partijen
zou uitsluiten, worden vermeld, zodat de kiezer h i e ~ i een
t keuze kan
maken door hetzij één van deze combinaties te kiezen hetzij in de algemene lijst de politieke groeperingen aan te strepen waamit zijns inziens ministers moeten worden benoemd. Daarbij is een eis van duidelijkheid, dat eenzelfde partij tot slechts één combinatie kan toetreden.
In deze opzet vindt deze raadpleging van de kiezers plaats tegelijk met
de verkiezingen voor de Tweede Kamer, zodat de kiezersuitspraak directe betekenis voor de kabinetsformatie kan hebben. Voor het geval
de kiezers niet tot een duidelijke uitspraak omtrent een regeringscoalitie
zouden komen, blijft het overleg tussen de partijen open en kan de formatie op de huidige voet worden afgewikkeld.
Dit hier globaal aangegeven systeem sluit niet uit, dat een zich als combinatie aandienende groep van partijen een gemeenschappelijke kandidaat als potentiële minister-president naar voren schuift. Dwang daartoe ontbreekt echter en daardoor treden volgens de voorstanders van
dit systeem de bezwaren, welke zij aan een persoonskeuze door de kiezers verbonden achten, hier niet op. De werking van het parlementaire
stelsel wordt niet verstoord. De Tweede Kamer staat in dit systeem, nadat overeenkomstig het oordeel van de kiezers het kabinet is gevormd,
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hiertegenover in dezelfde verhouding als thans het geval is. De aandacht en de invloed van de kiezers worden in dit systeem niet primair
gericht op een persoon of - onder omstandigheden - op een 'sterke
man', maar op de wijze waarop het land zal worden geregeerd. Ook
zullen - aldus de voorstellers - in de Nederlandse verhoudingen de politieke partijen eerder overeenstemming omtrent samengaan kunnen bereiken, wanneer daaraan niet de complicatie van een gemeenschappelijke kandidaatstelling voor een formateur/minister-president is toegevoegd.
De leden der commissie die voor het boven geschetste systeem pleiten
hebben voorgesteld daaraan in de volgende grondwettelijke bepaling
vorm te geven:
'Bij de verkiezing van de Tweede Kamer wordt tevens, volgens regels
bij de wet te stellen, de mening van de kiezers ingewonnen omtrent de
vraag uit welke politieke groeperingen een kabinet moet worden gevormd.'
Deze bepaling zou kunnen worden ingevoegd na het bestaande artikel
86 van de Grondwet. In aansluiting hierop zou dan in de Kieswet de
mogelijkheid kunnen worden geopend, dat politieke groeperingen vóór
de verkiezingen door middel van een bij de Kiesraad in te dienen verklaring te kennen geven, dat zij met bij die verklaring aangegeven p@
litieke groeperingen willen samenwerken, indien zij tot regenngsverantwoordelijkheid worden geroepen.
Ter toelichting van dit voorstel werd er verder op gewezen, dat bij dit
stelsel de benoeming van de ministers op de bestaande voet aan de
Koning zou blijven toekomen. Zonodig zou hierbij nog de thans gebruikelijke raadpleging van de voorzitters der Tweede-Kamerfracties
kunnen geschieden. Ook zou een formateur, eventueel voorafgegaan
door een informateur, moeten worden aangewezen om de nauwkeurige
voordracht voor het regenngsteam samen te steIlen.

S 2

STANDPIJNT VAN DE TEGENSTANDERS VAN HET
VOORSTEL

Bij de beraadslagingen over dit voorstel werd van verschillende zijden
de praktische uitvoerbaarheid daarvan ernstig in twijfel getrokken.
Verschillende leden achtten het voorts uitermate onwaarschijnlijk, dat
in het voorgestelde systeem de partijen er zich toe zuilen laten brengen
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vóór de verkiezingen zulke verstrekkende uitspraken als die omtrent de
keuze van coalitiepartners te doen. Een dergelijke positiebepaling in
dat stadium heeft voor de partijen onaantrekkelijke kanten. Het is dan
ook niet aannemelijk dat het voorgestelde systeem zodanig sterke factoren tot blokvorming bevat, dat de partnerkeuze in een zo vroegtijdig
stadium aantrekkelijk zou worden. Het systeem van de kiezersraadpleging leidt huns inziens ertoe dat de kiezers in een onduidelijke situatie
een keuze moeten doen en door hun uitspraak de vorming van een kabinet slechts moeilijker maken.
De meerderheid van de commissie is van mening, dat het resultaat van
zulk een raadpleging veelal negatief zal uitvallen. In de meeste gevallen
zal de uitspraak van de kiezers door de grote verscheidenheid van
keuzemogelijkheden uiteen vallen in een groot aantal - soms onderling
tegenstrijdige - voorkeurscombinaties, die talloze vragen omtrent de
betekenis ervan openlaten.' en ?
De voorstellers willen ter tegemoetkoming aan de in de commissie geopperde bezwaren de potentiële regeringspartijen, waamit de kiezers
een keuze zouden kunnen doen, beperken tot partijen, die door tenminste zes leden in de zittende Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd.
Deze beperking komt de meerderheid der commissie volstrekt willekeurig voor. Zij is bovendien onjuist omdat zij haar criterium vindt in een
toestand, die juist bij de verkiezingen door de keuze van de kiezers
zelf aan wijziging onderhevig is. Toepassing van dit criterium zou kunnen betekenen, dat de kiezers een partij die in de nieuwe kamer minder dan 6 zetels heeft wel en een partij die daarin meer dan 6 zetels
heeft niet als potentiële regeringspartij zouden kunnen aanwijzen. Dit
acht de meerderheid der commissie een onaanvaardbare situatie.
Ook wanneer men de hierboven besproken beperking zou aanvaarden
blijft er echter een onoverzienbare verscheidenheid van keuzemogelijk1 I n dit verband wordt verwezen naar een aantal door het Instituut voor Wetenschap
der Politiek van de Universiteit van Amsterdam gemaakte en door een der leden aan
de commissie overgelegde berekeningen, waarvan het resultaat in Bijlage XII, onder A,
is samengevat.
2 D e heer Gmijters merkt hierbij op, dat bij een mede door hem in september 1969
verricht onderzoek, waarvan de resultaten gepubliceerd zullen worden (Stembus 1969;
uitgave van de Grote Provinciale Dagbladen), onder een steekproef van 2326 kiesgerechtigde Nederlanders, waarbij de voorkeur voor een regeringscombinatie uit twaalf
partijen werd gevraagd, 277 verschillende combinaties werden opgegeven en geen
enkele combinatie meer dan 5% behaalde. De twintig combinaties, die 1% of meer
behaalden, werden door minder dan de helft van de steekproef opgegeven.
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heden bestaan. Men zou die - anders dan in het voorstel is geschied nog verder kunnen beperken door bijvoorbeeld te bepalen, dat de kiezer niet meer dan drie coalitiepartners voor zijn eigen partij mag aanwijzen.
Maar zelfs in dat geval zal de uitspraak van de kiezers een sterk uitwaaierend beeld blijven vertonen (zie Tabel I1 van Bijlage XII). Daardoor zal deze uitspraak voor velerlei uitleg vatbaar zijn, waardoor geen
bijdrage wordt geleverd aan de zozeer gewenste duidelijkheid. Bovendien is het niet uitgesloten, dat het tenslotte optredende kabinet een
andere samenstelling zal hebben dan uit de tendens van de raadpleging
zou kunnen worden afgeleid. Dit zou de ontevredenheid bij de kiezers
veeleer doen toenemen dan afnemen.
Ook wanneer bepaalde partijen, die tezamen een meerderheid hebben
behaald, tevoren hebben aangegeven, dat zij willen samenwerken, is het
allerminst zeker dat de uitspraak van de kiezers een duidelijke oplossing breng. Het is immers mogelijk, dat een aantal partijen zich vooraf
voor een bepaalde combinatie uitspreekt, maar dat kiezers van die partijen voorkeur blijken te hebben voor andere coalities. Ook is het mogelijk, dat de aanhang van één of meerdere 'coalitiepartners' zich voor
een bepaalde combinatie uitspreekt, terwijl de aanhang van een andere
coalitiepartner zich hier nadrukkelijk tegen uitspreekt. Wat moet in
deze gevallen gebeuren? Over deze relaties tussen de kiezersvoorkeur
en de voorkeur van de partijen geeft het voorstel geen uitsluitsel.
Moeren de partijen hun verkiezingsbeloften vergeten en daarmede de
kiezers, die mede terwille van de hun voorgehouden coalitie op een bepaalde partij gestemd hebben, in de steek laten? Of moeten zij aan hun
oorspronkelijke voorkeur gestand doen en daarmede ingaan tegen de
duidelijke uitspraak van de kiezers? In beide gevallen zal de kiezer zich
bedrogen voelen. Enkele leden' wijzen in dit verband op de positie van
de politieke partijen. Zij rekenen het tot de specifieke taak en bevoegdheid van de partijen c.q. fracties de keuze over de regeringscombinatie
te doen.
Zelfs wanneer - zoals de voorstellers hopen - de voorkeur van de
coalitiepartijen overeenkomt met de voorkeur van de meerderheid van
de aanhang van elk dier partijen is het vraagstuk van de regeringsvorming niet opgelost, indien deze door partijen en kiezers geprefereerde
combinatie geen meerderheid heeft gehaald.
1

D e heren Jeukens en Verburgh.
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Ten slotte: ook indien deze combinatie wel een meerderheid heeft gehaald en indien de meerderheid van de aanhang van elk der betrokken
partijen zich voor deze combinatie heeft uitgesproken, dan is het nog
allerminst zeker, dat deze partij-meerderheden ook de meerderheid van
het totale aantal kiezers vormen. Het tegendeel is - zeker in de partijverhoudingen in ons land - waarschijnlijk. Er is derhalve ook in dat
geval geen sprake van, dat 'overeenkomstig het oordeel van de kiezers
het kabinet is gevormd'. De hier aan bet woord zijnde leden venvijzen
ter adstructie van hun bezwaren naar de berekeningen, die door het lid
de heer Daudt terzake zijn gemaakt (zie bijlage XII,onder B).
Naast bovengenoemde bezwaren vreest de meerderheid van de commissie, dat de moeilijkheden, waarvoor de kiezer zich bij de veelheid
van keuzemogelijkheden geplaatst ziet, een remmende werking op zijn
deelneming aan de verkiezingen zal uitoefenen. Voorts zullen zich in
ieder geval grote technische en administratieve moeilijkheden voordoen
bij de verwerking van de verkiezingsuitslag.

(i 3

STANDPUNT VAN DE VOORSTANDERS VAN HET VOORSTEL

De leden, aan wie de hier besproken vorm van directe invloed van de
kiezers op de regeringsvorming voor ogen staat, menen dat voor het
pessimisme van de meerderheid der commissie niet voldoende redenen
aanwezig zijn. Naar hun oordeel zijn de kiezers meer geïnteresseerd in
de vraag welke politieke kleur het nieuwe kabinet dient te hebben dan
in de vraag wie minister-president moet worden. De kiezers zullen zich
ook eerder in staat achten de politieke samenstelling van het kabinet te
beoordelen dan de bekwaamheid van een kandidaat om als ministerpresident op te treden.
Bij de verkiezing van een minister-president zullen de politieke partijen
in de moeilijke positie worden gebracht de populariteit van een kandidaat af te wegen tegen zijn bekwaamheid. Het is in de ogen van deze
leden de moeite waard ernstige aandacht te geven aan een wijze van
directe invloed van de kiezers op de regeringsvorming, waarbij de
waarschijnlijkheid dat de bekwaamste kandidaat minister-president
wordt zo groot mogelijk is. De voorgestelde vorm van inspraak beklemtoont de verantwoordelijkheid van de politieke partijen en van de
kiezer voor de vorming van een meerderheid waarop de regering kan
steunen.
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Als belangrijk voordeel is verder aangevoerd, dat de mogelijkheid van
een keuze van een regeringscombinatie door de kiezers, tegelijk met de
verkiezingen voor de Tweede Kamer, de voor een regeringsformatie in
aanmerking komende partijen zou kunnen stimuleren tot voorafgaande
onderhandelingen en eventueel tot een zekere samenwerking teneinde
zich als een regeringscombiiatie bij de kiezers aan te bevelen.
Ook langs deze weg zou de voIksinv1oed op de samenstelling en werking van de regering kunnen worden bevorderd zonder de bezwaren
welke deze leden met name aan de volkskeuze van een rninister-president verbonden achten.
De beperking welke zij voorstellen ten aanzien van de partijen waaruit
de kiezers voor de vorming van een regering een keuze zouden kunnen
doen, sluit uit partijen welke in de aftredende Tweede Kamer minder
dan 4% van de zetels hebben bezet. Dergelijke kleine partijen kwamen voor zover bekend nimmer als partner voor een regeringswalitie in aanmerking. Erkend moet worden, dat een kleine partij of
een nieuwe partij in de kamer een aantal zetels dat groter is dan
4% zou kunnen behalen. Het is dan echter nog zeer de vraag of
een belangrijk deel van de kiezen zich aanstonds zou willen uitspreken
voor een deelneming van die partij aan de regering. Mocht zuik een uitzonderingsgeval zich niettemin voordoen, dan zouden de kiezers zich
kunnen uiten door het in meerderheid afwijzen van andere regeringscoalities, zulks gesteund door duidelijke uitlatingen in de pers enz. Hier
openbaart zich het voordeel van deze wijze van raadpleging, namelijk
dat zij slechts een consultatief karakter draagt.
De door de tegenstanders van het voorstel besproken gevallen, waarin
afwijkingen zouden voorkomen tussen de door partijen voorgestelde
combinatie en het oordeel daarover van de kiezers, lijken genoemde leden onwaarschijnlijk.
Ook overigens zijn zij weinig bezorgd voor zodanig gespreide uitspraken van de kiezers, dat deze geen nuttige aanwijzing ten behoeve van
de regeringsvorming zouden kunnen geven. Slechts belangrijke aantallen kunnen hierbij van betekenis zijn en daarom is praktisch weinig
waarde te hechten aan de mathematische talrijkheid der mogelijkheden.
Indien zich niettemin gevallen van afwijking of spreiding voordoen als
waarop de tegenstanders van het voorstel hebben gedoeld, zo zouden
de partijen zich dienen te beraden en het oordeel van de kiezers in hun
overwegingen te betrekken; ook het oordeel van de kiezers van andere
partijen kan hierbij van betekenis zijn.
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De technische en administratieve moeilijkheden welke de tegenstanders
vrezen, achten de voorstanders bij de moderne techniek zeer wel te
overwinnen. Voor het geval partijen aan de kiezers combinaties voor
de regeringsvorming hebben voorgesteld, zullen deze combinaties op
de stembiljetten vermeld staan. Het is voor de stembureaus niet moeilijk om de daarop uitgebrachte stemmen vast te stellen.
De vrije keuze uit een daaraan toegevoegde lijst van partijen - in het
geval van beperking tot de partijen met tenminste zes zetels zou die
iijst thans zes partijen omvatten - biedt teveel mogelijkheden (i het
bedoelde geval 64) dan dat van de stembureaus de vaststelling van de
uitgebrachte stemmen zou kunnen worden verlangd. Hier zou een bewerking met behulp van computers uitkomst moeten en kunnen b i e
den.'

5 4

ADVIES VAN DE COMMISSIE

Het is duidelijk, dat het hier besproken voorstel, voorzover het bezwaren van het in hoofdstuk I11 vermelde stelsel beoogt te ondervangen, in
hoofdzaak betekenis heeft in de ogen van hen, die de nadelen van een
stemming over de aanwijzing van een formateur van doorslaggevend
gewicht achten.
Toch achten enkele2 van deze leden ook dit voorstel op de hierboven
aangegeven gronden niet aanvaardbaar. Twee3 van hen zijn meer in het
algemeen van oordeel, dat evenals het voorstel inzake de stemming over
de aanwijzing van een formateur ook dit voorstel meer inbreuk maakt
op positie en prestige van het parlement dan verantwoord is voor een
goed functioneren van een parlementair stelsel. Voorts zijn zij van me-

1 Indien bij de stemming voldoend zachte grafietpotloden worden gebezigd, kunnen
machinaal van de stembiljetten d e nodige gegevens worden geponst, die vervolgens
door computers kunnen worden verwerkt. Het programma voor de computers wordt
uiteraard tevoren vastgesteld; dit zou door d e Kiesraad kunnen gebeuren. Bij inschakeling van een computer in elk der 18 kieskringen kan aldus binnen enkele dagen
nauwkeurig worden bepaald welke combinaties - buiten de reeds aanstonds bekende
keuze van door partijen voorgestelde combinaties - del kiezers aanbevelen. D e in aantal ,stemmen belangijke keuzen kunnen desgewenst nog eerder worden gepubliceerd
dan de volledige uitslag. Bij de beperking van de lijst zoals hierboven is aangegeven,
kan ook de volledige uitslag op enkele bladzijden worden weergegeven.
2 D e heren Jeukens, Prins en Verbmgh.
3 De heren Jeukens en Verbrugh.
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ning, dat de bestaande grondwettelijke bepalingen voor de parlementaire instellingen, maar vooral ook voor de politieke partijen voldoende
ruimte laten om bestaande moeilijkheden te ondenrangen.
Een vijftal leden' blijft van mening, dat het in 1 en 3 van dit hoofdstuk uiteengezette en toegelichte systeem op verantwoorde wijze een
directe invloed van de kiezers op de regeringsvorming kan bevorderen.
Een meerderheid van 12 leden? van de commissie is van oordeel, dat
het voorstel moet worden afgewezen. Zij zien niet in hoe een dergelijk
systeem zou kunnen bijdragen tot de gewenste grotere duidelijkheid bij
de uitspraak van de kiezers.
Concluderend wijst de commissie in meerderheid het voorstel af.

M ~ \ T O UFonanier-De
U~
Wit en de heren Kan, De Pous, Scholten en Simons.
De heren Albrecht. Cals, Cramer, Daudt, Donner, Gnijters, Van der Hoeven,
Jeukens, Meu\vissen, Prins. Verbnigh en Witte.
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A

INDELING IN KIESGEBIEDEN

1 STANDPUNTEN VAN

VOOR- EN TEGENSTANDERS

In het Eerste rapport (blz. 32-43) heeft de commissie zich uitvoerig
beraden omtrent de wenselijkheid van een verdeling van het land in
een aantal afzonderlijke kiesgebieden. De gedachten gingen daarbij uit
naar de vorming van ongeveer twaalf kiesgebieden, waarvan de grenzen zodanig worden vastgesteld, dat in elk kiesgebied een ongeveer
gelijk aantal zetels te verdelen is. Het kenmerkend verschil tussen een
zodanig stelsel en het thans bestaande is, dat de door een partij in de
verschillende kiesgebieden behaalde aantallen stemmen niet bijeen geteld worden en dat de zetelverdeling in elk kiesgebied afionderlijk geschiedt.
Een minderheidi van de commissie verwierp een ingrijpende wijziging
van het bestaande stelsel van evenredige vertegenwoordiging, dat zij
ziet als de meest zuivere weerspiegeling van de in de bevolking levende
stromingen. Deze zo goed mogeiijk weer te geven behoort naar haar
overtuiging het eerste doel van de verkiezingen te zijn. Zij achtte in het
bijzonder de invoering van twaalf kiesgebieden een hoogst willekeurige
beperking van het beginsel der evenredigheid.
Hoewel daartegenover de meeste leden van oordeel waren, dat het kiesstelsel, zoals het thans functioneert, te weinig leidt tot een duidelijke
opstelling van de partijen en tot een duidelijke verkiezingsuitslag, waren slechts zes van de tot deze meerderheid behorende leden van oordeel, dat een verdeling van het land in twaalf kiesgebieden een meer bevredigende werking van het parlementaire stelsel zou bevorderen. Zes
andere leden stelden zich op het standpunt, dat het voorstel geenszins
de garantie biedt van een sanering van ons kiesstelsel op het punt, waar
het nu faalt. Bij deze stellingname speelde een belangrijke rol, dat de
commissie in dat stadium van haar werkzaamheden bij het doen van
voorstellen gebonden was aan het geldende grondwettelijke kader, zodat een combinatie van een stelsel van twaalf kiesgebieden met andere,
grondwetswijziging behoevende, voorzieningen niet in overweging genomen kon worden.
1

Mevrouw Fortanier-De Wit en de heren Jeukens, Kan, Sirnons e n Verbrugh.
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Nu deze beperking bij het verdere beraad van de commissie niet meer
in acht genomen behoefde te worden, was er voor haar aanleiding het
voorstel tot verdeling van het land in kiesgebieden opnieuw te bezien.
Daarbij bleken de opvattingen in de commissie ten aanzien van dit
denkbeeld, op welks verschillende aspecten in het Eerste rapport reeds
uitvoerig werd ingegaan, als volgt te liggen.
De hierboven genoemde minderheid van vijf leden blijft van mening,
dat het onbevredigend functioneren van ons kiesstelsel onder de huidige
staatkundige verhoudingen in het bijzonder moet worden geweten aan
de partij-politieke constellatie. Deze minderheid is dienovereenkomstig
van mening, dat het in de eerste plaats de zaak is van de politieke partijen dit functioneren van ons staatkundig bestel te verbeteren door een
bezinning omtrent het zich opstellen bij verkiezingen en kabinetsformaties en omtrent een plaatsbepaling welke tot grotere verbanden kan leiden. In het Eerste rapport hebben de leden, behorend tot deze minderheid, op blz. 29 en volgende uiteengezet hoe door verandering van spelregels een en ander zou kunnen worden bevorderd. Naar hun overtuiging is het een gevaarlijk experiment de ontevredenheid, die over de
huidige structuur van ons partijwezen bestaat, uitsluitend af te reageren
o p het kiesstelsel om aldus wijzigingen in het partijwezen tot stand te
brengen. Het onbehagen van de kiezer zal eerst recht vergroot worden
als men bemerkt, dat honderdduizenden stemmen in de gesloten distrio
ten niet meetellen voor de zetelverdeling in de Tweede Kamer.'
Het stelsel van gesloten kiesgebieden houdt het gevaar in, dat wat landelijk gezien een minderheid vertegenwoordigt, de meerderheid aan zetels in het parlement verkrijgt. Men raadplege daarvoor de berekeningen in bijlage I1 van het Eerste rapport op blz. 85 en volgende. Dit stelsel heeft immers als resultaat dat de grootste partij of combinatie van

1 De heer Verbmgh tekent hierbij aan, dat e r sinds l918 in ons land bij d e verkiezingen
voor de Tweede Kamer reële mogelijkheden waren voor partijen die hun aanhang uit
een kleine volksgroep moeten recruteren en voor wie in de praktijk vaak geen lijstverbinding met een grotere partij of partijencombinatie mogelijk is. Afsluiting van die
kansen door inperking van de evenredige vertegenwoordiging zou naar zijn mening
worden ervaren als een schrijnend onrecht, dat door de grote partijen die d e meeste
macht hebben is bewerkstelligd. Het gevaar bestaat zijns inziens dat zulke minderheden
zich onnodig buitengesloten achten. Hij meent bovendien, dat door invoering van een
stelsel van gesloten kiesdistricten voor de grote partijen een prikkel zou verdwijnen om
bij hun politiek rekening te houden met hun vleugels. Zij zouden zich onbekommerd
naar dezelfde kiezers uit het onverschillige midden kunnen bewegen, hetgeen d e verstarring zou bevorderen.
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partijen, welke deze in de toekomst ook mogen zijn, belangrijk meer
zetels krijgt toegewezen dan op grond van het bestaande systeem van
evenredige vertegenwoordiging mogelijk is. Dit is ook de bedoeling van
het voorstel.
De combinatie van het twaalfdistrictenstelsel met een gekozen ministerpresident betekent een cumulatie van de hiervoor genoemde benvaren.
Een lid1 acht bovendien alleen reeds daarom een verkeerde gedachtengang aan het voorstel ten grondslag te liggen, omdat zodoende het beleid van de regering niet langer primair wordt afgestemd op de vertegenwoordiging van het volk. In de plaats daarvan lijkt als hoofdgedachte te zijn aanvaard, dat er een parlement moet zijn dat is afgestemd op
de orde die de regeerders zullen dienen. De zuivere volksinvloed, die
maakt dat de in aanmerking komende punten van het regeerbeleid zoveel mogelijk van de verschillende kanten worden bezien, zou naar zijn
mening daardoor worden verminderd, hetgeen niet bevorderlijk lijkt
voor de kwaliteit van het gevoerde beleid.
De zes leden der commissie2, die zich reeds in het Eerste rapport uitspraken voor de vorming van twaalf kiesgebieden, zijn eveneens van
mening dat het primair tot de taak van de politieke partijen behoort
om een grotere duidelijkheid in het staatkundig proces te bewerkstelligen. Ook zij delen de opvatting, dat het bestaande parlementaire stelsel
voldoende ruimte laat voor een redelijke en zelfs beslissende volksinvloed. Zij zouden de voordelen daarvan niet willen opofferen aan de beweerde attracties van een presidentieel stelsel, maar blijven van mening,
dat er aanleiding is om bepaalde consequenties van het systeem der
evenredige vertegenwoordiging in zijn huidige vorm te beperken.
Zij achten hun voorstel het land in een aantal gesloten kiesgebieden te
verdelen binnen welke gekozen zou worden op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging ook thans nog de meest voor de hand liggende wijze om meer polarisatie in de verkiezingen te brengen en daarmee de gewenste duidelijkheid te verschaffen. Zij verwijzen overigens
naar hun beschouwing dienaangaande in het Eerste rapport (blz. 3941).
De zes leden3 tenslotte, die in het Eerste rapport de vorming van twaalf
kiesgebieden een onvoldoende maatregel achtten en een oplossing van
de bestaande problematiek slechts mogelijk oordeelden door hervor-

1
2

De heer Verbrugh.
D e heren Cals, Donner, De Pous, Prins, Scholten en Witte.
D e heren Albrecht, Cramer, Daudt, Gruijters, van der Hoeven en Meuwissen.
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mingen, die een grondwetsherziening nodig maken, hebben in dat r a p
port reeds erkend, dat onder een stelsel van een beperkt aantal kiesgebieden de samenwerking tussen de partijen zal worden bevorderd. De
kans wordt groter, dat een samenwerkende groepering een werkbare
meerderheid in de Tweede Kamer verkrijgt. Deze leden hebben zich
destijds echter niet achter dit voorstel geschaard omdat omtrent het
vorenstaande bij verwezenlijking van het voorstel geen zekerheid zou
worden verkregen en omdat zij verdergaande wensen hadden. Nu een
meerderheid van de commissie zich heeft uitgesproken voor een duidelijke invloed van de kiezer bij de keuze van een minister-president (zie
hoofdstuk 111, S 3 en 4) en nu - zoals hieronder zal blijken - voorgesteld wordt wijziging te brengen in artikel 91 van de Grondwet, waardoor het geheel ook aan het oordeel van de kiezers zal worden onderworpen, zijn zij bereid dit voorstel te steunen op voorwaarde dat dit
tezamen met het voorstel inzake de stemming over de aanwijzing van
een formateur in een wetsontwerp zal worden neergelegd. Dit verband
is voor hen van essentieel belang.
Een verdeling van het land in kiesgebieden alleen biedt naar hun mening geen zekerheid, dat een polarisatie van voldoende omvang zal intreden. Maar indien de polariserende werking die uit het voorstel kan
voortvloeien, gevoegd wordt bij de polariserende werking, die uitgaat
van stemming over de aanwijzing van een formateur, menen deze leden,
dat een aantrekkelijke combinatie wordt verkregen.
Voorts wijzen zij erop, dat een districtenstelsel voor hen ook deze positieve kant heeft, dat de band tussen kiezer en gekozene daardoor kan
worden versterkt.
Ook de overige leden, die de vorming van afzonderlijke kiesgebieden
voorstaan zijn van mening, dat daardoor de band tussen kiezer en gekozene kan svorden versterkt. Deze leden leggen echter niet zulk een
strikt verband tussen dit voorstel en het vragen van een uitspraak van
de kiezers over de toekomstige minister-president. Drie van hen1 achten elk van beide voorstellen op zichzelf waardevol en aanvaarden gaarne de combinatie van deze twee maatregelen. De drie anderen2 behoren tot degenen, die het voorstel inzake de stemming w e r een kabinetsformateur afwijzen en zijn derhalve tegenstander van het voorstel de

1
2

De heren Cals, Donner en Witte.
De heren De Pous, Prins en Scholten.
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wijziging van het kiesstelsel tezamen met het voorstel inzake de gekozen
minister-president in één wetsontwerp neer te leggen.

8 2

ADVIES VAN DE COMMISSIE

Uit het voorgaande blijkt, dat de cominissie in meerderheid het voorstel om het land in een aantal afzonderlijke kiesgebieden te verdelen,
aanvaardt, zij het dat een zestal leden hiervan alleen voorstander is, indien dit voorstel wordt gecombineerd met een voorstel tot verkiezing
van een kabinetsformateur.
De commissie stelt derhalve voor aan het eerste lid van artikel 91 der
Grondwet de volgende zin toe te voegen:
De wet kan het land in afzonderlijke kiesgebieden verdelen, in elk waarvan ten minste tien leden worden gekozen.
De commissie heeft het aantal van tien leden1 genoemd omdat zij in meerderheid van oordeel is, dat bij een verdeling van tien zetels over de in
een kiesgebied aan de verkiezing deelnemende partijen de evenredigheid in ieder geval voldoende tot haar recht komt. Zij verwijst in dit
verband naar haar beschouwingen in het Eerste rapport (blz. 33-35 en
3 9 4 0 ) omtrent de vraag, in hoeverre een verdeling in kiesgebieden zich
verdraagt met de grondwettelijke eis, dat de verkiezing plaats vindt op
de grondslag van evenredige vertegenwoordiging. In de op blz. 85 van
het Eerste rapport vermelde verdeling van het land in twaalf kiesgebie
den is ook uitgegaan van een minimum aantal van tien zetels per kiesgebied.
Door de voorgestelde bepaling wordt de mogelijkheid geopend in de
Kieswet aan een kiesstelsel, als door de meerderheid voorgestaan, gestalte te geven. De commissie denkt zich een zodanig stelsel in grote
lijnen als volgt:
a E r worden twaalf kiesgebieden gevormd, waarbij enerzijds zo veel
mogelijk de grenzen van de huidige kieskringen worden gevolgd en andenijds een te grote variatie in de aantallen te verdelen zetels in elk
kiesgebied wordt vermeden. Een indeling in kiesgebieden, waarbij aan
deze voorwaarden wordt voldaan, is gevoegd bij de berekeningen 2-4,
1 De heer Gmijters is van mening, dat het minimum aantal leden in de Grondwet
lager, bijvoorbeeld op drie, zou dienen te worden gesteld. Zowel de polariserende werking als het contact tussen kiezer en gekozenen zouden zijns inziens dan beter zijn gediend.
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vermeld in bijlage I1 van het Eerste rapport. Bij die indeling variëren
de aantallen zetels in de verschillende kiesgebieden, afhankelijk van
het bevolkingsaantal, van tien tot vijftien.
b De verdeling van de restzetels vindt plaats naar de regel van de
grootste gemiddelden.
c Binnen de kiesgebieden kunnen de lijsten van verschillende partijen worden verbonden. Lijstverbindingen dienen een landelijk karakter
te hebben.'
Met betrekking tot het gestelde onder b brengt de commissie in herinnering, dat zij in het Eerste rapport op bh. 34 bij de bespreking van de
grondwettigheid van een stelsel van twaalf kiesgebieden de aandacht
vestigde op de mogelijkheid van een stelsel van restzetelverdeling, dat
sterker ten gunste werk! van de kleinere partijen. De commissie heeft
deze mogelijkheid nader onderzocht en op basis van de verkiezingsuitslag van 1967 enkele berekeningen verricht, waarbij voor de restzetelverdeling de regel van de grootste overschotten werd toegepast. Deze
berekeningen zijn in bijlage X111 van dit rapport opgenomen. Zij leiden
tot de conclusie, dat de verdeling van het land in twaalf kiesgebieden
met een restzetelverdeling volgens de regel van de grootste overschotten uit een oogpunt van bevordering van meerderheidsvorming geen
zin heeft, aangezien de uitslag der verkiezing daarbij nauwelijks zou afwijken van de uitslag bij toepassing van het thans geldende stelsel. Nu
het punt van de grondwettigheid geen rol meer speelt, acht de wmmissie in meerderheid dan ook handhaving van de huidige wijze van restzetelverdeling naar grootste gemiddelden ook bij invoering van twaalf
kiesgebieden noodzakelijk.

B

TWEERONDENSTELSELS

$ 1 BESPREKING DER VOORSTELLEN

In het Eerste rapport hebben de zes leden, die verklaarden van mening
te zijn dat de verkiezingen niet alleen een representatieve volksvertegenwoordiging dienen op te leveren, maar vooral een uitspraak van het
electoraat over programma en samenstelling van de regering, onder
andere de aandacht gevestigd op een systeem waarbij een tweede ver-

= Vgl. Eerste rapport, blz. 43-46,
Tweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)

RAPPORT INZAKE EET KIESRECHT EN HET PARLEMENïAIRE
STELSEL
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1967 Commissie-Cals/Donner, verslag, plenair, 1969-09-19

kiezingsronde wordt ingevoerd. De overige leden gaven te kennen dat
zij een grondig onderzoek naar de werking van een verkiezingsstelsel
dat dwingt tot meerderheidsvorming noodzakelijk achtten, waarbij zij
reeds terstond een aantal principiële vragen formuleerden. Dit onderzoek zou moeten plaatsvinden bij de voorbereiding van een gondwetsherziening (Eerste rapport blz. 69 e.v.).
De commissie heeft de mogelijkheden en consequenties van kiesstelsels
met een tweede verkiezingsronde uitvoerig onderzocht. Van haar bevindingen wordt in het onderstaande rapport uitgebracht.
Een tweerondenstelsel als hier bedoeld wordt aanbevolen als een verkiezingsstelsel waarbij de verkiezingen voor de volksvertegenwoordiging
mede dienstbaar worden gemaakt aan een directe en duidelijke invloed
van d e kiezers op de kabinetsformatie.
Om dit gevolg te bereiken wordt in een tweerondenstelsel, indien bij
de verkiezingen niet door een partij of groepering van partijen de volstrekte meerderheid van het aantal zetels wordt behaald, een tweede
verkiezingsronde gehouden waaraan alleen wordt deelgenomen door de
twee partijen of groeperingen van partijen die de meeste zetels hebben
behaald. Die partij of partijengroepering die in deze tweede ronde de
meeste stemmen behaalt, verkrijgt in de volksvertegenwoordiging de
volstrekte meerderheid van het aantal zetels.
Op dit grondpatroon zijn verschillende uitwerkingen denkbaar. De wmmissie heeft zich vooral met twee varianten bezig gehouden. In de eerste plaats zal worden stilgestaan bij een tweerondenstelsel als is voorgesteld in een artikel van Prof. Mr. J. Glastra van Loon 'Demokratie
in Nederland', Acta Politica, april 1968, aangezien in het Eerste rapport (blz. 49 en 70) naar dit artikel is verwezen.
Het voorstel-Glastra van Loon bevat, schematisch voorgesteld, de volgende elementen:
a (Groeperingen van) partijen stellen voor de verkiezingen - die evenaIs thans mllen plaatsvinden op de grondslag van evenredige vertezenwoordiging - een persoon kandidaat voor het formateurschap, waarmee
gepaard gaat het publiceren van (een beginsel van) een regeringsprogram.
b De kandidaat van een partij of groepering van partijen, welke een
absolute meerderheid van stemmen verwerft, hetzij direct hetzij in een
tweede ronde, is gekozen; een gekozen formateur wordt tevens ministerpresident.
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c

De zetelverdeling na een tweede ronde vindt als volgt plaats:
Het aantal kamerzetels blijft gehandhaafd op 150. De partij of groe
pering van partijen waarop in die ronde het grootste aantal stemmen is
uitgebracht, krijgt van het totaal der zetels een aantal dat wordt bepaald
naar evenredigheid van het door haar in die ronde in verhouding tot de
andere partij (groepering) behaalde stemmenaantal, dus een absolute
meerderheid waarvan de grootte afhangt van de grootte van de stembusoverwinning in de tweede ronde. De overblijvende zetels worden
tussen de overige partijen verdeeld naar evenredigheid van de door hen
in de eerste kiesronde verworven stemmen.
d Kiezers en partijen zijn telkens voor een regeringsperiode gebonden
aan een verleend regeringsmandaat. Het tussentijds stellen van een vertrouwenskwestie en tussentijdse verkiezingen zullen uitgesloten zijn.
Op de in de punten a, b en d vervatte problematiek meent de commissie nu
zij hiervóór, in hoofdstuk 11, reeds haar standpunt inzake verkiezingen
voor een minister-president heeft weergegeven, te dezer plaatse niet
meer te moeten ingaan. Hieronder zal hoofdzakelijk aandacht worden
besteed aan de bezwaren die vele leden koesteren met betrekking tot
de werking van een tweerondenstelsel voor de kamerverkiezingen, zoals
dit in punt c is weergegeven.
Een tweerondenstelsel kan ertoe leiden, dat de meerderheid in de Tweede Kamer steunt o p een relatief klein deel van de kiesgerechtigden. Dit
stelsel kan daarom leiden tot een nieuw onbehagen dat zal toenemen
naarmate de discrepantie tussen de uitspraak van de kiezers en de uitslag van de tweede ronde groter is. Dit bezwaar wordt nog versterkt
door de mogelijkheid dat er, vooral na afschaffing van de opkomstplicht. kiesgerechtigden zullen zijn die niet aan de verkiezing in de
tweede ronde zullen deelnemen omdat zij op grond van hun politieke
overtuiging uit het aangeboden alternatief geen keus kunnen doen.
Hierdoor ontstaat te meer de mogelijkheid dat de meerderheid in de
Tweede Kamer slechts een minderheid van de kiesgerechtigden verte
genwoordigt. De representativiteit van de volksvertegenwoordiging komt
aldus te zeer in het gedrang.
Ook leden, die elementen in het kiesstelsel willen inbouwen die tot een
zekere polarisatie kunnen voeren, zien in het bovenomschreven tweerondensysteem een stelsel dat zodanig dringt in de richting van een
tweepartijenstelsel, dat het postulaat van de meerderheidsvorming volstrekt het postulaat van de evenredigheid overheerst met als consequentie dat een minderheid kan heersen over een meerderheid.
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In de commissie is erop gewezen dat een variant van het tweerondenstelsel mogelijk is waarin de bezwaren die tegen het voorstel-Glastra
van Loon kunnen worden opgeworpen zijn weggenomen of althans zoveel mogelijk gemitigeerd, zonder dat het doel van het stelsel - het
dienstbaar maken van de verkiezingen aan een directe invloed van de
kiezers op de kabinetsformatie - verloren gaat. Deze variant wordt,
voor wat betreft het hier te bespreken punt van de verkiezingen voor
de Tweede Kamer, verkregen door in het bovenomschreven punt c van
het besproken voorstel de volgende wijzigingen aan te brengen.
Indien een partij of groepering van partijen in de eerste ronde de absolute meerderheid van het aantal kamerzetels (150) behaalt, wordt het
aantal kamerleden van deze partij (groepering) zo nodig uitgebreid met
zoveel leden, dat dit aantal gelijk wordt aan het aantal der overige leden
vermeerderd met 10. Indien geen partij of groepering de absolute meerderheid behaalt, wordt door middel van rechtstreekse verkiezingen in
een tweede ronde bepaald van welke partij c.q. groepering het aantal
leden wordt uitgebreid, in dier voege dat de in de tweede ronde winnende partij c.q. groepering eveneens minimaal 10 zetels meer verkrijgt dan
de andere partijen gezamenlijk. In geval van een tweede ronde zal het
aantal kamerleden dus boven het getal van 150 worden uitgebreid.
Door deze regeling wordt bereikt dat de grootste partij (groepering) in
de Tweede Kamer over een 'workable majority' beschikt terwijl - anders dan in het voorstel-Glastra van Loon - wordt voorkomen dat de
overige partijen aan de in de tweede ronde winnnende partij (groepering) een deel van de zetels moeten afstaan die zij in de eerste ronde
hebben verworven. Teneinde zoveel mogelijk het benvaar te ondervangen dat in een tweerondenstelsel een minderheid over een meerderheid
kan heersen zou het aantal in de tweede ronde door de winnende partij
(groepering) te verwerven extra zetels moeten worden beperkt tot bijvoorbeeld maximaal 30. Door het aanbrengen van deze beperking zal
een tweede ronde slechts zin hebben als in de eerste ronde een groepering met 65 of meer zetels uit de bus komt. Indien geen enkele groepering 65 of meer zetels heeft behaald, zal weer op het huidige systeem
worden temggevallen. Dat zal, met name indien wordt overgegaan op
een districtenstelsel met een groot aantal kiesgebieden, een uitzondering
zijn, maar als die zich voordoet heeft het electoraat door zijn uitspraak
duidelijk gemaakt dat het al te zeer verdeeld is om op redelijke wijze
een beslissende uitspraak te doen.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE

De commissie is van oordeel dat de wijzigingen welke de zojuist besproken variant bevat in vergelijking met het daarvoor beschreven
voorstel-Glastra van Loon evenzovele verbeteringen zijn, met dien
verstande, dat enkele leden daarbij een uitzondering maken met betrekking tot de voorgestelde invoering van een districtenstelsel. Dit b e t e
kent evenwel niet, dat de commissie de invoering van een tweerondenstelsel ter overweging zou willen aanbevelen. Ook in de laatst besproken
variant dringt het tweerondenstelsel naar het oordeel van de meerderheid van de commissie te sterk in de richting van een tweepartijenstelsel.
Een aantal van maximaal 30 zetels, welke na de tweede ronde als premie kunnen worden toegewezen, acht de meerderheid voorts nog een te
grote inbreuk op de representativiteit van de volksvertegenwoordiging.
Zou het maximale aantal premiezetels verder wordt teruggebracht, dan
zou, zo werd opgemerkt, het dan nog resulterende effect van een t w e e
rondensysteem op een eenvoudiger en duidelijker wijze kunnen worden
bereikt, bijvoorbeeld door een eenvoudig premiestelsel, waaraan reeds
beschouwingen zijn gewijd in het Eerste rapport (blz. 46-49).
Een minderheid wijst er op, dat bij een tweerondenstelsel de premietoewijzing plaatsvindt op grond van een uitspraak van de kiezers, terwijl dit bij de premiestelsels, welke in het Eerste rapport onder ogen
zijn gezien, niet het geval zou zijn. Deze minderheid acht een t w e e
rondenstelsel evenwel ook niet het meest duidelijke en eenvoudige middel om tot polarisatie te komen. Zij geeft de voorkeur aan het eenvoudiger en eveneens tot polarisatie stimulerende stelsel van stemming over
de aanwijzing van een kabinetsformateur als hiervóór is aanbevolen.
Gelet op de overigens in het rapport voorgestelde wijzigingen met betrekking tot het kiesstelsel en de regeringsvorming, is de commissie eenstemmig in haar afwijzing van een tweerondenstelsel voor de Kamerverkiezingen.
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Aan het slot van dit onderdeel van haar adviezen wil de commissie erop wijzen, dat in haar beraadslagingen de vraag aan de orde is gesteld
of de tijd wel rijp is om thans met voorstellen, zoals in dit rapportonderdeel besproken, naar voren te komen.
Daarbij werd los van de materiële inhoud van de voorstellen door een
aantal leden1 - ook door leden, die zich achter enig voorstel konden
scharen - ook gewezen op het feit, dat wij in alle opzichten in een
overgangstijd leven en dat de verschillende stromingen en gedachten,
die er zijn, nog niet zijn uitgekristalliseerd, ook niet onder de kiezers,
om wie het in de eerste plaats gaat en die h i e een
~ stem moeten hebben. Deze leden zouden in dit stadium wel dit rapport wiüen uitbrengen, maar nog niet tot grondwetsherziening op de hier bedoelde punten
willen adviseren.
De overgangstijd brengt met zich, dat politieke partijen zich meer dan
vroeger het onbevredigende in het functioneren van het kiesstelsel en
van de regeringsvorming realiseren. De gevolgen hiervan zuilen bij een
volgende verkiezing moeten zijn te merken. Het is hoogst onwaarschijnlijk, dat de partijen zich bij de eerstvolgende verkiezingen op precies
dezelfde wijze zullen opstellen als voorheen. Te verwachten is dat namen van minister-kandidaten d e n worden genoemd, om maar een
enkel voorbeeld te noemen. Ook over de samenwerking zal worden gesproken, meer en anders dan voorheen. Daarvoor is geen grondwetswijziging nodig.
De partijen zullen tegelijkertijd de gelegenheid hebben hun standpunten
ten aanzien van kiesstelsel, gekozen minister-president, regeringsvorming en dergelijke te bepalen en uit te dragen, en de kiezer krijgt de
gelegenheid erover te oordelen.
Ook de meerderheide van de commissie is zich er uiteraard van bewust, dat de verschillende stromingen en gedachten nog niet geheel zijn
uitgekristalliseerd. Deze leden achten het echter, gezien de onbevredigende situatie, die door de commissie in haar geheel wordt erkend, en
gezien de opdracht door de regering aan de commissie gegeven, niet
verantwoord het uitbrengen van een advies tot spoedige grondwetsher-

Mevrouw Fortanier-De Wit en de heren Jeukens, Kan, De Pous, Scholtenen Simons.
D e heren Albrecht, Cals, Cramer, Daudt, Donner, Gmijters, Van der Hoeven,
Meuwissen en Witte.
1
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ziening langer uit te stellen. Zij herinneren daarbij aan de woorden die
de minister-president uitsprak bij de installatie der commissie 'hoewel
men zou willen doorgaan met documenteren en studeren. . . eens moet
toch een vormgeving beginnen' (Eerste rapport, blz. 12). De voorbereiding van een grondwetsherziening moet op korte termijn ter hand kunnen worden genomen. De maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
voltrekken zich immers in een ongekend tempo en wanneer de noodzakelijke ruimte daarvoor niet tijdig in wetgeving en bestuur wordt geschapen, dan zal dit naar het oordeel van de meerderheid der wmmissie tot steeds grotere ontevredenheid en moeilijkheden leiden. Daarbij
zij er nog eens op gewezen, dat de voorstellen inzake de benoeming van
de minister-president en inzake de indeling in twaalf kiesgebieden op
geen enkele wijze beslissingen forceren; zij openen slechts mogelijkheden voor een nieuwe ontwikkeling, waartegen de bestaande wetgeving
zich verzet. Welk gebruik van die mogelijkheden zal worden gemaakt
hangt af van de kiezers zelf en van de partijen waarin zij samenwerken.
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Minderheidsnota van Dr. A . I. Verbrugh

Aan de Koningin
Ondergetekende stelt voor aan de Grondwet een artikel toe te voegen, waarin een formulering is opgenomen van elementen van nationale
overeenstemming, die thans niet in de Grondwet zijn vermeld, maar die
voor de Nederlandse kiezers aanvaardbaar zijn. Een geformuleerde tekst
van dit artikel moge ondergetekende achterwege laten, maar als voorbeeld moge hij geven, dat in bedoeld artikel kan worden verklaard dat
op zodanige wijze wordt geregeerd dat dit de vrije ontplooiing van
mens en wereld bevordert, onder eerbiedige erkenning van de almachtige God en van daarmee samenhangende universele normen, en rekening houdende met de ontwikkeling van de Nederlandse staat vanuit
het verleden, met de cultuur en met de eigen positie die de staat in de
wereld inneemt.
Ter toelichting van het bovenstaande moge ondergetekende het volgende naar voren brengen.
1. Wanneer een artikel in de Grondwet is opgenomen, dat voldoende
elementen van nationale overeenstemming bevat en dat bij wetgeving en
bestuur richtinggevend is, versterkt dit volgens de mening van ondergetekende in de eerste plaats de nationale samenbinding.' En ten tweede verdiept dit volgens hem het vertrouwen tussen volksvertegenwoordigers, kiezers en ministers behorende tot partijen die elk een interpretatie van de nationale overeenstemming voor hun rekening nemen. Dit
betekent dat het principiële niveau van de competitie der partijen hierdoor wordt verhoogd, waarbij de manier waarop een partij de nationale
overeenstemming vertolkt een heldere aanduiding voor de kiezer is,
die daardoor weet aan welk soort van beleid hij steun geeft door middel van zijn stem. De aanwijzing van ministers en de verkiezing van leden van de Tweede Kamer zal dan binnen het raam van de thans hiervoor geldende grondwettelijke regeling tot meer tevredenheid geschieden, zodat ondergetekende van mening is dat op deze onderdelen de
Grondwet niet behoeft te worden gewijzigd.
1

Vgl. Eerste rapport van de staatscommissie, blz. 69.
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2. Het bovenstaande voorstel bevat geen formulering van een letterlijke tekst, omdat de commissie in grote meerderheid van oordeel is,
dat het voorstel geen verband houdt met de problematiek van dit rapportonderdeel en eerst bij bestudering van andere onderwerpen met de
Grondwet verband houdend aan de orde kan komen. Overleg over de
formulering kon daarom tot nu toe niet plaats vinden.
Ondergetekende moge dit voorstel echter toch reeds nu indienen, omdat
hij zijn mening handhaaft, dat bij een bespreking van kabinetsformatie
en kiesstelsel, een beoordeling van de invloed die de nationale samenbinding of ontbinding op de verhouding tussen regering, volksvertegenwoordiging en kiezers uitoefenen, niet mag worden gemist. Zou deze
invloed buiten beschouwing blijven, dan acht ondergetekende dit een
symptoom van een te beperkte opvatting van de middelen die tot politieke vernieuwing kunnen leiden.
3. Het effect van de toevoeging van een artikel dat bedoelde elementen van nationale overeenstemming formuleert, wordt naar de mening
van ondergetekende nog versterkt als tevens gebroken wordt met de
gewoonte, dat het kabinet reeds aan de vooravond van de TweedeKamerverkiezingen aftreedt. Want volgens zijn inzicht is deze gewoonte
van zonder bepaald doel aftreden van het kabinet een der oorzaken geworden van de wijze van kabinetsformatie, die de kiezers thans als bedisselarij achter de coulissen hekelen. In plaats daarvan zou volgens
ondergetekende het kabinet als regel zijn ontslag slechts moeten aanbieden na een stemming in de Tweede Kamer, waamit een conflict tussen het kabinet en de meerderheid van de kamer blijkt, dat niet in gemeen overleg kan worden opgelost. Ten einde zoveel mogelijk te bereiken dat de partijen duidelijk kleur bekennen inzake het regeringsbeleid
dient dan als norm te worden aangenomen, dat ten minste een deel van
de meerderheid die het kabinet tot ontslagaanvraag noopte de nieuwe
vertrouuensbasis vormt, waarop een nieuw door de Koning te benoemen kabinet kan steunen. Dit kan eventueel ook een minderheidskabinet zijn, dat in de parlementaire geschiedenis zijn bestaansrecht bewezen heeft. Zou evenwel na een zekere termijn, b.v. aanvankelijk na dertig dagen, deze vertrouwensbasis nog steeds niet geacht kunnen worden
te bestaan, dan zou de stemming die tot het ontslagverzoek van de ministers heeft geleid, geen oplossing hebben gebracht en zou de Koning
het ontslag kunnen weigeren. Het zal afhangen van de aard van het
conflict of alternatief tot kamerontbinding moet worden overgegaan.
Hoewel het naar het oordeel van ondergetekende soms voor partijen
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verleidelijk zal zijn dat het kabinet na een parlementaire periode automatisch aftreedt - waardoor die partijen de situatie weer geheel open
kunnen verklaren en bij de vorming van coalities alle kanten uit kunnen
- acht ondergetekende dit toch niet in het belang van de verantwoordelijke keuze van de kiezer. Als de positie die de partijen innemen ten
opzichte van het gevoerde regeringsbeleid vaststaat, zal, volgens ondergetekendes mening, de kiezer weten aan weke zaak hij zijn stem geeft,
waardoor hij indirect veel meer zeggenschap krijgt dan in de situatie
van de laatste tien jaren.
Ondergetekende moge met het volgende besluiten.
Als op de zojuist genoemde manier het effect van de formulering van
de bedoelde nationale overeenstemming verder wordt versterkt, verschaft dit volgens het inzicht van ondergetekende aan de kiezer maximale zekerheid omtrent de vraag waar zijn stem blijft, terwijl daarbij
toch de nationale eenheid gewaarborgd is.
Maar ook als een formulering van bedoelde nationale overeenstemming
achterwege blijft in de Grondwet, blijft ondergetekende de invoering
van een gebruik, dat het kabiiet als regel alleen aftreedt na opzegging
van het vertrouwen door de kamer, waardevol achten.' Want ook dan
zullen volgens hem de mogelijkheden voor meerderheidsvoming in de
Tweede Kamer duidelijk blijken, terwijl de kiezer zijn keuze dan naar
aanleiding van de daar aan het licht gekomen coalitieverhoudingen kan
bepalen.
Ondergetekende is ook in dit laatste alternatieve geval afgeweken van
de in dit rapportonderdeel beschreven voorstellen. Wel waardeert hij
in het in hoofdstuk IV weergegeven voorstel dat de kiezers hierdoor
hun oordeel kunnen geven over de vorming van een meerderheid waarop het kabinet kan steunen. Maar ofschoon dit voorstel de bedoeling
heeft aan de kiezer door middel van zijn stem meer directe invloed te
geven op de vorming van een regeringscoalitie, is ondergetekende van
oordeel dat zulke directe invloed in de praktijk vaak neerkomt op een
meer rechtstreekse invloed op de kiezers door partijorganen, die eventuele alternatieven vaststellen waartussen het electoraat mag kiezen.
Ook al erkent ondergetekende dat de keuze van het electoraat nooit
geheel open kan zijn, dan lijken hem toch de partijen, die naar hun
aard geen lichamen zijn waarin openbare besluitvorming plaatsvindt,
1

Vgl. Eerste rapport, blz. 30.

Tweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)

MINDERHEIDSNOTA 111
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1967 Commissie-Cals/Donner, verslag, plenair, 1969-09-19

niet de aangewezen organen om de alternatieven bij een kabinetsformatie rechtstreeks aan de kiezer voor te leggen. Het komt hem voor, dat
de talrijke kiezers, die zich doorgaans niet actief met de partijpolitiek
inlaten, dit als een belemmering van hun vrije keuze zouden ervaren.
A. J. VERBRUGH
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Door de staafscommissie voorgestelde grondwettelijke bepalingen inzake uitspraak van de kiezers over de benoeming van
een minister-president en inzake verdeling van het land in afzonderlijke kiesgebieden.

I Na artikel 86 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 86a
Bij de verkiezing van de Tweede Kamer wordt tevens gestemd, volgens regels bij de wet te stellen, over de vraag wie zal worden belast
met de leiding van het te vormen kabinet. Behaalt een der gestelde
kandidaten bij deze verkiezing van de Tweede Kamer de volstrekte
meerderheid van de daarbij uitgebrachte stemmen, dan wordt hij door
de Koning belast met de vorming van een kabinet, waarvan hij de leiding heeft.

11 Aan het eerste lid van artikel 9 1 wordt een zin toegevoegd, luidende:
De wet kan het land in afzonderlijke kiesgebieden verdelen, in elk
waarvan ten minste tien leden worden gekozen.
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Minderheidsvoorstel betreffende een grondwettelijke bepaling
inzake uitspraak van de kiezers over de vraag uit welke politieke groeperingen een kabinet moet worden gevormd.

Na artikel 86 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 86a
Bij de verkiezing van de Tweede Kamer wordt tevens, volgens regels
bij de wet te stellen, de mening van de kiezers ingewonnen omtrent de
vraag uit welke politieke groeperingen een kabinet moet worden gevormd.
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Berekeningen met betrekking tot het minderheidsi.oorste1 betreffende raadpleging van de kiezers iniake de regeringspartijen.

A.' Het totaal aantal mogelijke combinaties van n partijen is 2 n wanneer
de combinatie van O partijen wordt meegeteld. Deze combinatie komt
overeen met kiesgedrag waarin op géén van de n partijen een stem wordt
uitgebracht.
Volgens het bovenstaande worden dezelfde combinaties. ontstaan door
de voorkeur uitgesproken door kiezers van verschillende partijen, niet
onderscheiden. Wanneer bijvoorbeeld een P.S.p.-kiezer een voorkeur
uitspreekt voor de P.v.d.A. als coalitiepartner, dan wordt deze combinatie niet onderscheiden van degeneldie ontstaat doordat een P.v.d.A.kiezer als coalitiepartner de P.S.P. aanduidt. Dit uitgangspunt lijkt bepaald onjuist, daar het er in deze opzet om zal gaan vast te stellen voor
welke samenwerkingsverbanden de kiezers van een bepaalde partij voelen.
Wij zullen dus voor elke door een kiezer genoemde combinatie bovendien
moeten onderscheiden tot welke partij deze kiezer zich blijkens zijn voorkeur rekent.
Dit betekent, dat een combinatie die r partijen omvat (r = 1. 2 , . . ., n)
o p r verschillende manieren kan worden genoemd, namelijk door kiezers
van elk van de r genoemde partijen.
n!

verschillende combinaties van r partijen.

Elke combinatie kan op r manieren door kiezers van verschillende partijen worden genoemd. Dit betekent dat, onderscheiden naar de voorkeur
van de kiezer er

(

r

n!
)! r - ) !

combinaties van r partijen zijn.
1 D e onder A vermelde berekeningen zijn gemaakt door het Instituut voor Wetenschap
der Politiek van de Universiteit van Amsterdam.
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Het totaal aantal mogelijke combinaties van dit type bedraagt dan voor
r = 1,2, ..., n

g

j

n-l

n(:::)=nz

j

j-n2.-1

In de volgende tabel zijn voor enkele waarden van n de aantallen mogelijke combinaties gegeven.

Tabel I
Keuzemogelijkheden bij verschillende aantallen partijen indien de kiezer
vrij is elke combinatie te kiezen.

aantal
partijen ( n )

aantal mogelijkheden
gegeven de partijkeuze

totaal aantal mogelijkheden
per kiezer')

Tabel II
Keuzemogelijkheden bij verschillende aantallen partijen indien de kiezer
maximaal drie andere partijen als coalitiepartner voor zijn eigen partij
mag kiezen.

aantal
partiipn ( n )

aantal mo~elijkheden
gegeven de partijkeuze

totaal aantal mogelijkheden
per kiezer

1 De in deze kolom steeds afzonderlijk vemlelde mogelijkheid (+ 1) duidt op de
mogelijkheid, dat de kiezer in het geheel niet kiest.
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B.l Laten wij aannemen dat er aan de verkiezingen vijf partijen deelnemen, A, B, C, D en E.
Wij nemen verder aan, dat geen grote verschuivingen zijn te verwachten
bij de verkiezingen.
In dat geval kan de krachtsverhouding van de partijen na de verkiezingen
op redelijke wijze worden voorspeld op grond van de bestaande krachtsverhouding voor de verkiezingen.
Dit leidt bijvoorbeeld tot de volgende verkiezingsvoorspelling:
partij A
15%
partij B 22%
partij C 25%
partij D 23%
partij E
15%

Laten wij verder aannemen dat:de leiders van de partijen in dit stelsel
bereid zijn voor de verkiezingen combinaties te vormen.
De partijleiders gaan uit van de hier weergegeven krachtsverhoudingen.
Zij constateren, dat hierbij winnende coalities mogelijk zijn:
- indien alle vijf partijen een coalitie vormen
(1)
- indien enigerlei combinatie van vier partijen optreedt
(5)
- indien enigerlei combinatie van drie partijen optreect
(10)
Geen winnende combinatie bij deze krachtsverhouding is-dus mogelijk:
- bij enigerlei combinatie van twee partijen
(10)
- indien de partijen afzonderlijk optreden
(5)
Van de 31 mogelijkheden vormen in dit geval derhalve 16 een winnende
coalitie, maar voor elk van de partijen zijn er slechts 11 winnende coalities
waarvan zij deel uitmaken (elke partij valt namelijk uit in één van de vijf
combinaties van vier en in vier van de tien combinaties van drie).
Wij veronderstellen verder dat de partijleiders van A, B en C het eens
worden over een gezamenüjk programma. Zij vormen dus één van de
winnende coalities en doen een beroep op hun kiezers om deze combinatie
aan te strepen op hun stembiljet.
Laten wij de mogelijkheden eens nagaan voor de kiezers op elk van deze
partijen A, B en C. Wanneer de kiezers vrij zijn om welke combinatie
dan ook te kiezen, dan hebben zij 2n-1 mogelijkheden, dat is bij vijf
partijen zestien mogelijkheden.
l

D e onder B vermelde berekeningen zijn gemaakt door het lid de heer Daudt.
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Voor de kiezers op A zien deze mogelijkheden er als volgt uit:

B-mis

I

C

7. A met (
8. A met
9. A met
10. A m e t
11. A m e t I
12.
13.
14.
15.
16.

B
B
C
C
D

winnende coalities

D
E
D
E
E

A met
B
A met
C
A met
D
I
Amet ' E
l
A met , geen

i'

Voor de kiezers op B zijn de mogelijkheden:
1.Bmet
2. B met
3.Bmet

A C D E
I A CD
! A C E

4. B met
5. B met

1 A D E
, CDE

1

winnende coalities
7.
8.
9.
10.
11.

B met
B met
B met
B met
Bmet

12.
13.
14.
15.
16.

B met
B met
B met
B met
B met

'
I

l
l

p
-

A D
A E

CD
C E
D E
A
C

D
E
geen
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Voor de kiezers op C zijn de mogelijkheden:
1. C met
2. C met
3. C met

A B D E
A B D
A B E

4. C met
5. C met

A D E
B D E

7.
8.
9.
10.
11.

C met
C met
C met
C met
C met

12.
13.
14.
15.
16.

C met

C met
C met
C met
C met

J

A D

1

i

~

I1

winnende coalities

I

A
B
D
E
geen

- Indien de kiezer op A, B of C meent, dat zijn partij mede bereid moet
zijn regeringsverantwoordelijkheid te dragen, dan zal hij zich moeten
uitspreken voor een van de winnende coalities 1 tot en met 11 waarvan
zijn partij deel uitmaakt.
- Indien de kiezer op A (of B of C) van mening is dat zijn partij in dat
geval hoe dan ook met B en C (of A en C of A en B) moet samenwerken,
dan moet hij zich uitspreken voor combinatie 1,2, 3 of 6.
- Indien de kiezer op A (of B of C) met zijn partijleiders van mening is
dat zijn partij uitsluitend moet samenwerken met B en C (of A en C of
A en B), dan moet hij zich uitspreken voor combinatie 6 .

De ideale situatie

Indien een meerderheid van de kiezers op elk van de partijen A, B en C
zich uitspreekt voor de door de partijleider voorgestelde combinatie 6 van
uitsluitend A, B en C, dan verloopt het proces blijkbaar zoals de minderheid uit de commissie het zich globaal voorstelt.
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Een meerderheid van de kiezers op elk van de partijen A, B en C wijst dan
dus vijftien andere mogelijkheden af volgens welke zijn partij
- of in de oppositie moet blijven, alleen (16) of met een andere partij
(12 tot en met 15)
- of een meerderheid moet vormen met twee anderen, waaronder eventueel D en E (7 tot en met 11)
- of een meerderheid moet vormen met drie anderen waaronder eventueel
D en E (2 tot en met 5)
- of een regering van nationale overeenstemming met vormen (1).
De ideale situatie is dus stellig bereikt, indien 60% van de kiezers op A,
60%van de kiezers op B en 60% van de kiezers op C de door de partijleiders gewenste combinatie 6 kiest.
D e combinatie A, B en C wordt dan regeringscoalitie.
Laten wij de voorkeuren eens nagaan van de kiezers op D en E en van de
40% van de kiezers op A, B en C die niet het advies van de partijleiding
hebben gevolgd.
- In het voorgaande zijn wij er vanuit gegaan, dat de kiezers niet alle
keuzemogelijkheden benutten, maar zich in sterke mate lieten leiden
door de adviezen van de partijen. Deze veronderstelling zullen wij handhaven b0 de verdere analyse.
- Stel dat de leiders van partijen D en E evenals die van A, B en C van
mening zijn, dat hun partijen bereid moeten zijn regeringsverantwoordelijkheid te dragen.
Op het moment, dat A, B en C hebben aangekondigd om samen te werken,
weten zij, de leiders van D en E, dat hun enige kans om deel te nemen aan
de regering zich voordoet, indien zij de partijen A, B en C kunnen overreden een coalitie van vijf te vormen.
Zij adviseren hun kiezers derhalve om combinatie 1 (A, B, C , D , E) aan
te bevelen.
Hun campagne maakt indruk op de eigen kiezers van D en E en op veie
kiezers van A, B en C. Deze A, B en C-kiezers zien in hun keuze van
combinatie 1 een mogelijkheid om
- hun eigen partij trouw te blijven;
- te laten merken dat zij niet zonder B en C (of A en C of A en B) een
regeringscombinatie willen;
- te laten merken dat zij het standpunt van D en E redelijk vinden.
Bij deze verkiezing met 80 + 1 keuzemogelijkheden (n. 2n-1
1) beperkt het gehele electoraat zich dus tot slechts twee mogelijkheden.
6 (A,
B, C )('s-Gravenhage
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systeem in overeenstemming met de wensen van de partijleiding van A, B
en C en de meerderheid van de kiezers op A. B, en C de regering zal
vormen.
Een ander deel kiest combinatie 1 ; deze heeft de voorkeur van de partijleiding van D en E, van alle kiezers op D en E, van een minderheid van
de kiezers op A, B en C en is tegen1de wensen van de partijleiding van A,
B en C.
Volgens ons uitgangspunt was de krachtsverhouding van de partijen:
partij A
15%
partij B 22%
partij C 25%
partij D 23%
partij E
15%
100%
Combinatie 6 (A, B, C) krijgt steun van
60%van A = 9% van alle kiezers
60% van B = 13,2%van alle kiezers
60% van C = 15% van alle kiezers
totale steun 37,2% van alle kiezers
Combinatie 1 (A, B, C, D, E) krijgt steun van
40% van A = 6% van alle kiezers
40% van B = 8,8% van alle kiezers
40% van C = 10% van alle kiezers
100% van D = 23% van alle kiezers
100%van E = 15% van alle kiezers
totale steun

62,8% van alle kiezers

In het uitzonderíijke geval dat de ideale situatie van het voorstel wordt
gerealiseerd door uiterst versimpelde veronderstellingen en de regerini
wordt gevormd 'overeenkomstig het oordeel van de kiezers', dankzij
'voorafgaande onderhandelingen' van 'voor een regenngsformatie in
aanmerking komende partijen', kan dus een meerderheid van de kiezers
zich uitspreken tegen de regeringscombinatie die zogenaamd 'overeenkomstig het oordeel van de kiezers tot stand komt'.
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Berekeningen inzake de zetelverdeling voor de Tweede Kamer
op basis van de verkiezingsuitslag 1967 bij verdeling van het
land in I 2 kiesgebieden, binnen elk waarvan I0 tot I5 zetels
te verdelen zijn, met restzetelverdeling naar de regel van de
grootste over~chotten.~

1

Zie ook de opmerkingen op blz. 83 van het Eerste rapport.
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BEREKENING A

Deze berekening komt overeen met berekening 2 uit het Eerste rapport,
met dien verstande, dat de restzetelverdeling heeft plaatsgevonden op
de volgende basis:
- partijen die beneden 50% van de kiesdeler blijven, krijgen geen zetel;
- de restzetels worden verdeeld naar de regel van de grootste overschotten;
- daarna zo nodig verdere verdeling naar de regel van de grootste gemiddelden zonder minimum-grens (stelsel van art. N7 Kieswet voor
kleine gemeenteraden).

Zetelverdeling in kiesgebied

KVP
PVDA

VVD
ARP
CHU
BP

0'66
CPN
PSP
SGP
GPV

Totaal

12

10 12 12

12 15

13

13

13

11
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BEREKENING B

a Berekening volgens het systeem van berekening A, waarbij verondersteld is, dat de K.v.P., de A.R.P. en de C.H.W. hun lijsten verbonden
hebben.

Zetelverdeling in kiesgebied

KVP

+

- ARP

CHU

PVDA
VVD
BP

~'66
CPX
PSP
SGP
GPV

Totaal

12 10 12 12 12 15 13 13 13 11 14 13 150 150
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b Berekening volgens het systeem van berekening A, waarbij verondersteld is, dat de P.V.D.A.,
~ ' 6 en
6 de P.S.P. hun lijsten verbonden hebben.
Zetelverdeling in kiesgebied

KVP
PVDA

+

+

~ ' 6 6 PSP
VVD
ARP

c m
BP
CPN
SGP
GPV

Totaal

12 10 12 12 12 15 13

13

13

11
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c Berekening volgens het systeem van berekening A, waarbij verondersteld is, dat enerzijds de K.v.P.,de A.R.P. en de C.H.W. en anderzijds
6 de P.S.P. hun lijsten verbonden hebben.
de P.V.D.A., ~ ' 6 en
Zetelverdeling in kiesgebied

K W

ARP

-

- CHU

8

4

8

7

5

7

6

6

4

5

4

5

2 3 5
1 1 1
1 1 -

5
2

4
2

4
2

6 4 6
2 2 2
l - - 1 -

4
2

6

9

6

9

4 9 4
1 9 1
1
7
2
1
5
- - 1

8
7
7
5
3
1

PMA L

~ ' 6 6- PSP

2 4
1 1
1 -

VVD

BP

CPN

- - - -

SGP

-

1

1
1
l - - -

- - - - - - - - -

GPV

- -

Totaal

12 10 12 12 12 15 13 13 13 11 14 13 150 150
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BEREKENING C

Vergeiijkend ovexzicht van de berekeningen betreffende verdeling van
het land in 12 kiesgebieden (berekeningen 2 en 4 uit het Eerste rapport
en berekeningen A en B).

Restzetelverdeling naar
grootste gemiddelden

Restzetel\'erdeling naar
grootste overschotten

2

4
Lijstverbinding

A

B
Lijstverbinding

150

150

150

150

+ ARP
PVDA + ~ ' 6 6
+ PSP
KVP

+m

KVP
PMA

VVD
ARP

CHU
EP

~'66
CPN
PSP
SGP
GPV

Totaal

150

150

150

150

150

De tussen haakjes geplaatste getallen zijn de gezamenlijke zetelaantallen van partijen, welker lijsten in de onderhavige gevallen niet zijn verbonden. Deze getallen dienen slechts ter vergelijking en zijn niet in de
totaaltellingen begrepen.
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BEREKENING D

Berekening van de afwijking van de evenredigheid bij een verdeling van
het land in 12 kiesgebieden, berekend volgens het systeem van berekening 2 uit het Eerste rapport en van berekening A.

Huidig stelsel

12-kiesgebiedenstelselmet restzetelverdeling naar

ber. A

ber. 2

K W
PVDA

VVD
ARP

c m
BP

0'66
CPN
PSP

SGP
GPV

overige partijen

2.6

-

O

-2.6

-

O

-2.6
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ONDERDEEL B: ENIGE ANDERE VRAAGSTUKKEN OP HET TERREIN
VAN HET KIESRECHT
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Leeftijd actief en passief kiesrecht
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1

SITUATIE IN NEDERLAND TEN AANZIEN VAN HET
ACTIEF KIESRECHT

De commissie heeft zich beraden op de vraag of de thans geldende minimum leeftijden voor het actief en passief kiesrecht al dan niet moeten
worden verlaagd, een vraag, die in de geschiedenis van onze Grondwet
reeds verschillende malen aan de orde geweest is.
De kiesgerechtigde leeftijd in Nederland is ingevolge de artikelen 90,
137 en 152 van de Grondwet juncto artikel B 1 van de Kieswet dezelfde voor de Tweede Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden
en vangt sinds 1965 aan bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd. Deze
gelijkstelling voor de genoemde organen is vanaf 1848 steeds aanwezig
geweest doch de kiesgerechtigde leeftijd zelf heeft gevarieerd en werd
in 1850, 1896, 1946 en 1965 gesteld op respectievelijk 23, 25, 23 en
21 jaar. Deze leeftijden waren niet immer dezelfde als de leeftijden
waarop het Burgerlijk Wetboek de algemene meerderjarigheid deed ingaan (te weten in 1838 op 23-jarige en in 1901 op 21-jarige leeftijd)
en zijn ook niet altijd gelijk geweest aan de in de Grondwet aangegeven
leeftijd. Dit laatste vond zijn oorzaak hierin, dat sedert 1887 de Grondwet slechts een minimum leeftijd voor de kiesgerechtigdheid aangeeft
en de vaststelling van de kiesgerechtigde leeftijd verder aan de wet o p
draagt. Grondwet, Kieswet en Burgerlijk Wetboek bevatten aldus de
volgende leeftijden voor het actief kiesrecht en de algemene meerderjarigheid.

Grondwet
1848 Meerdejarigen,'in
het volle genot der
burgerlijke en burgerschapsregten'.
1887 Ten minste 23 jaar

Kieswer

Burgerl~kWerboek
1838 23 jaar

1850 23 jaar

l896 25 jaar
1901 21 jaar
1946 23 jaar
1963 Ten minste 21 jaar
1965 21 jaar
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S 2

SITUATIE IN NEDERLAND TEN AANZIEN VAN HET
PASSIEF KIESRECHT

De leeftijd, waarop het passief kiesrecht aanvangt, is thans 25 jaar, behalve voor de gemeenteraden waarvoor een leeftijdsgrens van 23 jaar
geldt. Achtereenvolgens hebben de volgende grondwettelijke leeftijden
gegolden:

1814
1815
1848
1963
Sinds 1887

Staten-Generaal 30 j.
Tweede Kamer 30 j.
Tweede Kamer 25 j.
provinciale staten 25 j.
gemeenteraden 23 j.

$, 3

Eerste Kamer 40 j.
Eerste Kamer 30 j.
Eerste Kamer 25 j.

SIWATIE IN OMRINGENDE LANDEN

Zoals uit bovenstaande overzichten blijkt heeft in Nederland in 1963 de
laatste wijziging van de grondwettelijke regeling van de leeftijden voor
het actief en passief kiesrecht plaatsgevonden. Eén van de motieven
voor deze wijziging was aansluiting te bewerkstelligen bij wat in de
landen van West-Europa in het algemeen als leeftijdsgrens geldt. Teneinde enige vergelijking met andere landen mogelijk te maken volgt
hieronder een overzicht' van de leeftijden, die in een aantal Westeuropese landen gelden voor het actief en passief kiesrecht alsmede voor de
algemene (burgerrechtelijke) meerderjarigheid. Daarbij zij ten aanzien
van de kiesrechtleeftijden opgemerkt, dat deze betrekking hebben op de
nationale volksvertegenwoordigingen en dat de vermelde leeftijden voor
landen met een tweekamerstelsel betrekking hebben op het meest direcht gekozen orgaan, zoals in Nederland de Tweede Kamer. In een
enkel geval is een opvallende afwijking met betrekking tot het andere
orgaan in het overzicht opgenomen.

1 De in dit o\.erzicht vermelde gegevens zijn ten dele uit secundaire bronnen atkomstig,
zodat een enkele afwijking van de feitelijke situatie tot de mogelijkheden behoort.
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Actief kiesrecht

België

21
SPNS 21
Denemarken
21
Engeland
21
Frankrijk
21
Griekenland
21
Ierland
21
Italië
21 (senaat 25)
Luxemburg
21
Malta
21
Nederland
21
Noorwegen
21
Oostenrijk
19
Turkije
21
West-Duitsland 21
IJsland
20
Zweden
21
Zwitserland
20

Passief kiesrecht

25
25
21
21
23
25
21
25
25
21
25
21
25
30
25
20
23
20

Algemene
meerderjarigheid

(senaat 40)

(senaat 35)

(senaat 40)

(senaat 40)

Uit dit overzicht blijkt, dat in de meeste van de hier vermelde landen
de minimum leeftijd voor het actief kiesrecht op 21 jaar is gesteld. Het
onderwerp is echter in verschillende landen in discussie en er schijnt
een tendens te groeien de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen. Zo hebben de ministers van Justitie van de Scandinavische landen overeenstemming bereikt de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen tot 20 jaar en
zullen zij te gelegener tijd daartoe strekkende voorstellen aan hun parlementen doen. In Engeland wordt naar aanleiding van het rapportLatey over de leeftijd van de algemene meerderjarigheid de kiesgerechtigde leeftijd verlaagd van 21 tot 18 jaar. In West-Duitsland hebben
de fracties van de grootste drie partijen in de Bondsdag zich eind 1968
voor verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd van 21 tot 18 jaar uitgesproken. In Luxemburg beraadt het parlement zich over verlaging van
de kiesgerechtigde leeftijd, waarbij aan 18 jaar wordt gedacht. In België is in 1963 een voorstel aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
gedaan 'tot verlening van stemrecht op 18-jarige leeftijd voor de gemeenteverkiezingen'. Dit voorstel is door de Senaat aangenomen. De
verwachting bestaat, dat ook de kamer ermee akkoord zal gaan en dat
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bovendien over enkele jaren een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd voor de andere gekozen organen zal volgen. In de Verenigde Staten, waar de kiesgerechtigde leeftijd in op vier na alle staten op 21 jaar
en de leeftijd voor het passief kiesrecht op 25 jaar (senaat 30 jaar) zijn
gesteld, is medio 1968, na mislukte pogingen in 1954 en 1955, o p
nieuw een voorstel tot verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd tot 18
jaar aan het Congres gedaan.

5 4

LEEFTIJD ACTIEF KIESRECHT

De centrale vraag met betrekking tot de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd is of de eigenschappen, welke voor het op verantwoorde wijze bij de verkiezingen uitbrengen van een stem van belang zijn, zoals
maatschappelijke ervaring, politieke rijpheid, een zekere bezonkenheid
van oordeel, in voldoende mate aanwezig mogen worden verondersteld
op een jongere leeftijd dan die waarop thans het kiesrecht wordt verkregen.
Hoe centraal deze vraag moge zijn, enige voorzichtigheid lijkt geboden.
Bij dit rapport is als bijlage XV gevoegd het resultaat van in 1964 en
1966 gehouden onderzoeken naar de politieke belangstelling van de
leeftijdsgroepen van 15 t/m 17 jaar, 18 t/m 24 jaar en 25 jaar en
ouder. De gegevens uit deze onderzoeken verschaffen met betrekking
tot de onderhavige vraag niet direct een nauwkeurig en gedetailleerd
beeld, maar bieden in elk geval geen steun voor de veronderstelling, dat
deze jongere leeftijdsgroepen bij hun politieke stellingname door een geringere bezonkenheid zouden worden gekenmerkt dan de oudere.
Voorzichtigheid bij de toepassing van bovengenoemde criteria voor de
toekenning van actief kiesrecht is ook geboden, aangezien het in N e
derland geldende beginsel van het algemeen kiesrecht moeilijk te verenigen is met het stellen van geschiktheidsvereisten voor het toekennen van actief kiesrecht en tot op zekere hoogte actief kiesrecht verleent zonder waarborgen te eisen dat aan de genoemde criteria in alle
opzichten is voldaan. Een en ander neemt echter niet weg, dat het stellen van een leeftijdsminirnum onver~nijdelijkis.
De commissie heeft in dit verband overwogen, dat met name bij de
jongeren een grotere geïnformeerdheid bestaat dan voorheen. Dit is voor
een belangrijk deel te danken aan de vele informatie, welke radio en
televisie verstrekken. Bovendien wordt bij het voortgezet onderwijs
steeds meer aandacht besteed aan de bevordering van het inzicht in
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maatschappelijke verschijnselen, al zou dit - naar het gevoelen van de
commissie - nog in sterkere mate moeten geschieden. Na de periode
van het voortgezet onderwijs vindt een overschakeling plaats van vorming naar deelneming op allerlei gebieden van het maatschappelijk gebeuren. Naar het oordeel van verschillende leden zou voor de verlening van het kiesrecht hierbij kunnen worden aangeknoopt door op dat
moment - dat gemiddeld omstreeks de 18-jarige leeftijd is gelegen tevens de deelname aan de verkiezingen te laten ingaan.
Als bijkomend argument wijzen zij erop, dat de vervulling van de militaire dienst meestal op een jongere leeftijd dan 21 jaar plaatsvindt en
dat de gemiddelde leeftijd waarop men huwt de laatste decennia is gedaald. Zij vinden in het vorenstaande voldoende aanleiding de kiesgerechtigde leeftijd tot 18 jaar te verlagen.
Andere leden menen daarentegen, dat naast een zekere bezonkenheid
van oordeel ook enige maatschappelijke ervaring voorwaarde moet zijn
voor het verkrijgen van actief kiesrecht, welke ervaring in toenemende
mate eerst na de 18-jarige leeftijd wordt opgedaan. Verlaging van de
kiesgerechtigde leeftijd tot 18 jaar zou, aldus deze leden, een instabiel
element in het overheidsbestuur introduceren. Deze leden, die overigens
een geringe verlaging - bijvoorbeeld tot 20 of 19 jaar - aanvaardbaar
achten, menen voorts dat het niet juist zou zijn de kiesgerechtigde leeftijd vroeger te doen ingaan dan die waarop de algemene burgerrechtelijke meerderjarigheid aanvangt.

F( 5

LEEFTIJD PASSIEF KIESRECHT

Voor wat betreft het passief kiesrecht lopen de overwegingen in de
commissie grotendeels parallel met die, welke met betrekking tot het
actief kiesrecht werden aangevoerd. Ook ten aanzien van het passief
kiesrecht is het oordeel omtrent de maatschappelijke ervaring, de geinformeerdheid, de bezonkenheid van oordeel van de betrokken leeftijdsgroep en het op jongere leeftijd deelhebben aan andere maatschap
pelijke rechten en plichten van grote betekenis. Deze parallellie ligt in
de rede. Het actief en het passief kiesrecht hangen, ook al vertonen ze
onderlinge verschillen, naar hun aard en hun betekenis zeer sterk samen. Met name de problematiek van het leeftijdsminimurn vertoont bij
beide een grote venvevenheid, omdat de factoren en de overwegingen,
die voor de leeftijdskeuze van betekenis zijn, in belangrijke mate overTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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eenstemmen. De commissie is dan ook van oordeel, dat éénzelfde leeftijdsminimum voor zowel het actief als h& passief kiesrecht de voorkeur verdient.

Met betrekking tot de vraag op welk leeftijdsminimum de keuze moet
vaiien wijst de commissie erop, dat ten aanzien van zowel het actief als
het passief kiesrecht de leeftijd, waarop de algemene burgerrechtelijke
meerderjarigheid aanvangt, niet uit het oog mag worden verloren. Het
zou een vreemde situatie zijn wanneer een minderjarige tot kamerlid
zou kunnen worden gekozen. Weliswaar kan de wet, evenals bij het
sluiten van een huwelijk geschiedt, de minderjarigheid doen eindigen
ingeval een minderjarige lid van een gekozen orgaan wordt, zodat wordt
vermeden, dat bijvoorbeeld een kamerlid burgerrechtelijk minderjarig
zou blijven. Dat neemt echter niet weg, dat er een zekere onevenwichtigheid is gelegen in de situatie, dat bepaalde leeftijdscategorieën wel
voldoende rijp worden geacht om de verantwoordelijke functie van kamerlid te vervullen maar nog niet voldoende rijp om in het private
rechtsverkeer als volwaardig rechtssubject op te treden. Van een dergelijke onevenwichtigheid zou eveneens sprake zijn, wanneer aan minderjarigen, die in het algemeen tot het verrichten van privaatrechtelijke
rechtshandelingen onbekwaam worden geacht, het actief kiesrecht zou
worden toegekend. Verschillende argumenten vóór een verlaging van
de kiesrechtleeftijden bevatten dan ook tevens een pleidooi vóór verlaging van de algemene meerderjarigheidsgrens. Uiteraard zullen v w r
de vraag of artikel 353 van het Burgerlijk Wetboek, waarin deze meerderjarigheidsgrens wordt geregeld, moet worden gewijzigd, ook andere
aspecten in overweging moeten worden genomen. De commissie meent
over deze buiten haar bevoegdheid liggende vraag geen uitspraak te
moeten doen. Wel stelt de meerderheid van de commissie zich op het
standpunt, dat moet worden voorkomen, dat de minimum leeftijden
voor het actief en passief kiesrecht lager worden gesteld dan de leeftijd
voor de algemene meerderjarigheid.
Hoewel over de wenselijkheid en over de omvang van een verlaging
van de leeftijden voor het actief en het passief kiesrecht in de commissie verschillend wordt geoordeeld, heeft zij overeenstemming bereikt
over een vwrstel, inhoudend, dat de leeftijden voor het actief en pasTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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sief kiesrecht worden gelijkgesteld en dat deze leeftijden gelijk zullen
zijn aan de bij de wet geregelde leeftijd voor de algemene meerderjarigheid, doch dat zij niet lager mogen zijn dan 18 jaar.
De commissie acht voorts de regeling van deze materie, welke enerzijds
aan de Nederlandse staatsburger een belangrijk recht toekent en anderzijds een goede functionering van de gekozen organen beoogt te bevorderen, van een zodanig gewicht dat een bepaling hieromtrent in de
Grondwet op haar plaats is.
De commissie beveelt aan de desbetreffende artikelen van de Grondwet
te wijzigen overeenkomstig de in bijlage XIV aangegeven redactie.
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Nederlanders in het buitenland
en het kiesrecht

De commissie heeft bij haar onderzoek naar de wenselijkheid tot wijziging van het kiesrecht ook aandacht besteed aan de vraag of en, zo ja,
in hoeverre aan Nederlanders in het buitenland kiesrecht moet worden
toegekend. Deze vraag is vooral actueel geworden door het bij de Staten-Generaal aanhangige ontwerp van wet tot wijziging van de Kieswet (Zitting 1965-1966-8652).
In artikel I onder A van het wetsontwerp, zoals het thans na amendering
door de Tweede Kamer bij de Eerste Kamer ligt, wordt voorgesteld aan
artikel B 1 van de Kieswet, regelende het actieve kiesrecht, een derde
lid toe te voegen, luidende:
Onder ingezetenen des Rijks worden mede verstaan Nederlanders,
die buiten Nederland in Nederlandse openbare dienst of bij een volkenrechtelijke organisatie, waartoe Nederland is toegetreden, werkzaam
zijn, alsmede hun echtgenoten, voor zover dezen met hen in gezinsverband leven.
De grondwettigheid van deze bepaling is in beide kamers aan de orde
geweest. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft bij brief van 12
juli 1968 aan de commissie meegedeeld aan de Tweede Kamer te hebben toegezegd dat hij 'de bijzondere aandacht van de staatscommissie
voor deze aangelegenheid zou vragen, aangezien zij op dit ogenblik
sterk in de aandacht staat'. De Minister voegde daaraan toe dat hij, in
verband met de omstandigheid dat de Eerste Kamer ter zake van het
wetsontwerp een overwegend afwijzend voorlopig verslag heeft uitgebracht, deze kamer in die zin heeft geïnformeerd, dat een memorie van
antwoord eerst zou kunnen worden verwacht nadat hij het advies van
de commissie zou hebben ontvangen en bestudeerd.

2

'INGEZETENE', BEDOELD IN ARTIKEL

90 GRONDWET

De vraag betreffende de toekenning van het kiesrecht aan Nederlanders in het buitenland heeft in feite alleen het kiesrecht voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op het oog. Ook het wetsontwerp 8652 bedoelt alleen aan dit kiesrecht enige uitbreiding te
geven.
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De commissie heeft daarom de vraag of de beoogde uitbreiding van het
kiesrecht zich verdraagt met de Grondwet getoetst aan artikel 90
Grondwet, volgens hetwelk voor het actief kiesrecht ingezetenschap
vereist is.
Voor de betekenis van dit vereiste, dat in 1848 in de Grondwet is o p
genomen, is van belang het bepaalde in artikel 6 van de Grondwet. Bij
de grondwetsherziening 1887 is dit artikel aangevuld met de bepaling
dat de wet verklaart wie ingezetenea zijn. De memorie van toelichting
bij deze aanvulling luidt als volgt:
'In onderscheidene artikelen der Grondwet komt het woord 'ingezetene'
voor. Dezelfde reden waarom de Grondwet voorschrijft, dat de wet zal
verklaren, wie Nederlanders zijn, geldt voor het vorderen van een wettelijke regeling van het ingezetenschop.
Het spreekt echter vanzelf, dat de wetgever bij de toepassing van dit
voorschrift met betrekking tot verschillende onderwerpen verschillende
eischen voor het ingezetenschap zal kunnen stellen, evenals dat nu het
geval is'.
Met de verwijzing naar 'onderscheidene artikelen der Grondwet' werd
kennelijk gedoeld op de toenmalige artikelen 76, 123 en 139 der
Grondwet naar de tekst van 1848 betreffende het actieve kiesrecht voor
respectievelijk de Tweede Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraad. Ingevolge artikel 76 werden de leden der Tweede Kamer 'in de
kiesdistricten, waarin het Rijk verdeeld wordt, gekozen door de meerderjarige ingezetenen. . .'. De artikelen 123 en 139 spraken van een
verkiezing van de leden der provinciale staten, respectievelijk van de
raad 'door de ingezetenen'. Na de herziening van 1887 werd voor de
provinciale staten en de gemeenteraad gesproken van het kiezen door
'de mannelijke ingezetenen der provincie/gemeente' (artt. 127 en 143).
Aan artikel 6 van de Grondwet is uitvoering gegeven door de wet van
12 december 1892, Stb. 268, o p het Nederlanderschap en het ingezetenschap. Thans is daarin bepaald dat ingezetenen van Nederland zijn zij,
die hun woonplaats in Nederland hebben en haar gedurende de voorafgaande 18 maanden in het Koninkrijk of in de Republiek Indonesië
hebben gehad (artikel 13). Het ingezetenschap houdt op door vestiging
der woonplaats buiten Nederland (artikel 14).
Artikel 16 van de wet van 1892 houdt in, dat de bepalingen van ingezetenschap, in bijzondere wetten voorkomende, alleen gelden voor zover betreft de onderwerpen, in die wetten behandeld. Dat de Grondwet
in artikel 6 niet voorschreef het ingezetenschap bij één wet te regelen
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had de regering bij de grondwetsherziening 1887 reeds in haar memorie
van antwoord doen uitkomen: 'Zoo zal ook voortaan het ingezetenschap
niet juist bij één wet maar bij de wet geregeld zijn'.
Uit dit laatste kan de conclusie worden getrokken dat ook de kieswetgever bevoegd is te verklaren wie ingezetene is voor d e uitoefening van
het kiesrecht. Dit is door de kieswetgever ook zo opgevat, zoals met
name blijkt uit de wetswijziging van 1937. Daarbij werd een speciale
regeling gegeven van het ingezetenschap als vereiste voor het actief kiesrecht, zulks in afwijking van de tot dusver ook voor het kiesrecht gegolden hebbende algemene regeling van het ingezetenschap in de wet
van 1892.
Doch is de kieswetgever geheel vrij in zijn bepaling van het ingezetenschap? Dienaangaande zijn twee opvattingen verdedigbaar. De ene beroept zich met name op de historie van artikel 6 der Grondwet, dat, zoals hierboven is vermeld, verwees naar artikelen der Grondwet waarin
het ingezetenschap was genoemd. Ook uit de bepaling betreffende de
verkiezing voor de Tweede Kamer, waarbij gesproken werd van een
keuze 'in de kiesdistricten, waarin het Rijk verdeeld wordt, . . . door de
meerde jarige ingezetenen', kan worden afgeleid, dat bij de bepaling
van het ingezetenschap werd gedacht aan een wonen door de kiezer in
het kiesdistrict. Voor het ingezetenschap van provincie en gemeente
zou uiteraard ook het aldaar wonen een vereiste zijn.
Naar deze opvatting zou althans bij de huidige tekst van de Grondwet
de kieswetgever het hebben van woonplaats in het gebied waarvoor zal
worden gestemd, moeten verlangen.
De andere opvatting leidt uit de omstandigheiddat aan de wet is overgelaten te bepalen, wie ingezetene is, af, dat de wetgever vrij moet worden geacht rekening te houden met bijzondere omstandigheden. Evenzeer als
hij in staat is personen, die zich slechts tijdelijk in het gebied bevinden,
van het ingezetenschap uit te sluiten, is hij bevoegd om, ondanks tijdelijke afivezi,oheid uit het gebied, het ingezetenschap te doen behouden.
In het bepalen van de termijnen en in het rekening houden met bijzondere omstandigheden laat de Grondwet hem een tamelijk mime marge.
Historisch zijn er redenen om in het bijzonder aan de afwezigheid 'rei
publicae causa' andere gevolgen te verbinden met betrekking tot het ingezetenschap, dan overigens het geval is. Zeker nu de mogelijkheid tot
stemmen bij afwezigheid uit de woonplaats is ingevoerd, mag geen beslissende waarde worden toegekend aan oudere bepalingen, welke dateren uit een tijd, toen dit nog niet het geval was.
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Een meerderheid' van de commissie huldigt deze laatste opvatting.
Daarvan uitgaande acht zij het derde lid van artikel B 1 Kieswet, zoals
dat in wetsontwerp 8652 door de regering aanvankelijk werd voorgesteld?, in overeenstemming met de Grondwet.
Deze meerderheid acht het niet in strijd met het begrip ingezetenschap
indien ambtenaren die buiten Nederland in Nederlandse openbare dienst
werkzaam zijn voor het uitoefenen van het kiesrecht als ingezetene worden aangemerkt. De aard van hun functie en van hun dienstverhouding
rechtvaardigt het deze ambtenaren als ingezetenen te blijven beschouwen. Sommige leden hebben daarbij mede in aanmerking genomen, dat
ambtenaren, blijkens de artikelen 2 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de Vermogensbelasting 1964 fiscaal hun domicilie in Nederland behouden.3
De overige leden van de commissie delen deze mening niet. Zij wijzen
erop dat de Grondwet door het stellen van de eis van het ingezetenschap naast die van het Nederlanderschap tot uitdrukking heeft gebracht dat het hebben van de Nederlandse nationaliteit niet voldoende
is voor het uitoefenen van het kiesrecht. E r moest daarnaast een band
zijn met het grondgebied van het land Nederland. Neemt men het begrip 'ingezetenschap' naar zijn normale betekenis, dan betekent dit aldus deze leden - dat men in ons land werkelijke woonplaats moet
hebben. Zo is het tot dusver opgevat in artikel B 1, lid 2, van de Kieswet. Ook de commissie-Van Schaik is van deze interpretatie uitgegaan.
Elke poging om onder het begrip ook hen te begrijpen die niet in ons
land 'wonen' achten zij dan ook, zolang artikel 90 der Grondwet niet
is verruimd, inconstitutioneel. Anders dan voor de belastingwetten, die
op dit punt geen beperking in de Grondwet vinden, geldt voor de Kieswet, dat zij bij de bepaling van het begrip 'ingezetene' gebonden is aan
een door de Grondwet terzake getrokken grens.
1 Mevrouw Fortanier-De Wit en de heren Albrecht, Cals, Daudt, Donner, Van der
Hoeven, Meuwissen, De Pous, Prins en Scholten.
2 Zie het regeringsvoorstel. Dit voorstel luidde: 'Onder ingezetenen des Rijks worden
mede verstaan Nederlanders, die buiten Nederland in Nederlandse openbare dienst
werkzaam zijn, alsmede hun echtgenoten, voor zover dezen met hen in gezinsverband
leven'. De woorden 'of bij een volkenrechtelijke organisatie, waartoe Nederland is
toegetreden' ontbraken in het regeringsvoorstel; zij zijn bij amendement ingevoegd.
3 Dit argument geldt slechts in veel makkere mate t.a.v. ambtenaren in dienst van de
Europese Gemeenschappen en internationale organisaties, welke, ook al hebben zij
krachtens de desbetreffende overeenkomsten hun fiscaal domicilie in Nederland behouden, toch meestal in ovenvegende mate aan een bijzonder belastinregime onderworpen blijven.
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De commissie heeît zich vervolgens afgevraagd of het wenselijk is de
Grondwet zodanig te wijzigen, dat ook andere categorieën van Nederlanders in het buitenland, d a die
~ der ambtenaren - toekenning waaraan van de hoedanigheid van ingezetene zij, zoals gezegd, in meerderheid niet ongrondwettig acht - het kiesrecht in Nederland kunnen blijven uitoefenen.
De meerderheid1 der commissie wil een dergelijke uitbreiding ontraden
op gronden zowel van principiële als van praktische aard.
Het kiesrecht vindt zijn grondslag in de omstandigheid, dat de burger
door de wetten en besluiten des lands is gebonden en dat deze voor zijn
leven mede van bepalende invloed kunnen zijn. Hij dient daarom bij
de vaststelling der wetten en het toezicht op het bestuur te worden b e
trokken door zijn stemrecht voor het lichaam, dat deze functies representatief waarneemt. De aldus geschapen medeverantwoordelijkheid
voor de openbare zaak veronderstelt echter, dat de dragers ervan ook
met de gevolgen van hun keuze worden belast. Daarom ligt de beperking van het kiesrecht tot de ingezetenen voor de hand.
Het zou uiteraard denkbaar zijn het kiesrecht te verlenen aan Nederlanden, die slechts tijdelijk in het buitenland verblijven en zich in dat
opzicht dus niet van Nederlandse ambtenaren onderscheiden.
In de commissie is dan ook aan een - na herziening van de Grondwet - in
de Kieswet op te nemen bepaling van de volgende strekking gedacht:
Als ingezerenen worden mede aangemerkt de buiten Nederland wonende Nederlanders die ingezetene van Nederland zijn geweest en tijdig
vóór de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van de StatenGeneraal, onder verklaring dat zij zich tijdelijk buiten Nederland bevinden, re kennen geven overeenkomstig het elders in de Kieswet bepaalde aan de eerstkomende verkiezing van die leden te willen deelnemen.
De meerderheid van de commissie ziet echter ook tegen een regeling in
deze zin ovenvegende bezwaren. Aangezien de juistheid van de verklaring, dat slechts van tijdelijk verblijf in het buitenland sprake is, niet
kan worden gecontroleerd, wordt een onzuiver element in de regeling
ingevoerd. Dit element zou ook niet worden weggenomen wanneer het
1 Me\.rou\\.Fortanier-De Wit en de herenAlbrecht,Cramer, Daudt,Donner, Gruiiters,
Van
der Hoeven. Jeukens, Kan, De Pous, Prins, Scholten, Simons, Verbrugh en Witte.
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kiesrecht zou worden toegekend alleen met betrekking tot bijvoorbeeld
de eerste verkiezing der Tweede Kamer na vertrek naar het buitenland;
een zodanige toekenning heeft namelijk alleen enige zin ten aanzien van
die Nederlanders die reeds na betrekkelijk korte tijd in Nederland terugkeren.
De meerderheid van de commissie is in haar afwijzend standpunt nog
gesterkt door de overweging dat een uitbreiding van het kiesrecht in de
hier besproken zin veel administratieve rompslomp zal meebrengen terwel de reële betekenis van die uitbreiding, zowel voor de betrokken
Nederlanders als voor de samenstelling van de Tweede Kamer, waarschijnlijk te verwaarlozen is.
Indien niettemin mocht worden overwogen een uitbreiding van het
kiesrecht ten behoeve van andere Nederlanders in het buitenland dan
ambtenaren te bevorderen zal artikel 90, eerste lid, eerste volzin, moeten worden gewijzigd. In dat geval beveelt de commissie de volgende
tekst aan:
De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de
Nederlanders, die door de wet als ingezetene worden aangemerkt en die
enz.
Naar de commisde meent, zou bij de wettelijke regeling rekening moeten worden gehouden met het bepaalde in artikel 46 van het Statuut
van het Koninkrijk der Nederlanden. Ingevolge dit artikel worden de
vertegenwoordigende lichamen gekozen door de ingezetenen van het
betrokken land, tevens Nederlanders, zodat de Nederlanders die zich
uit Nederland in Suriname of de Nederlandse Antillen vestigen, reeds
aldaar stemrecht hebben. Aan hen bovendien stemrecht voor Nederland toe te kennen lijkt minder wenselijk. Een uitzondering hiervoor
zou derhalve in de wettelijke regeling moeten worden opgenomen.
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VRAAGSTELLING

Het vraagstuk termijnverkorting bij kamerontbinding heeft de minister-president in zijn installatierede aan de commissie voorgelegd in de
volgende passage (vgl. Eerste rapport, blz. 14):
'Al tweemaal na de oorlog waren wij gedwongen een tussenkabinet te
formeren - in 1958 en I966 - met als opdracht, na kamerontbinding,
verkiezingen voor te bereiden. Anders dan elders kennen wij niet de
mogelijkheid binnen enkele weken verkiezingen te houden om de mening van de kiezers bijvoorbeeld over de oorzaken o f de oplossing van
een kabinetscrisis te vernemen. Is het wellicht wenselijk naast de gebruikelijke procedure voor de periodieke verkiezingen een verkorte
procedure te ontwerpen voor verkiezingen in bijzondere omstandigheden zoals zich voordoen bij aftreden van een kabinet?
In paragraaf 20 van het Eerste rapport heeft de commissie over dit onderwerp het volgende opgemerkt:
'De commissie heeft zich voorts beraden over de vraag, of de betrekkelijk lange termijn, welke stee& wordt aangehouden tussen de datum
van afkondiging van het Koninklijk besluit tot ontbinding van de Tweede Kamer en die van de verkiezingen, bekort zou kunnen worden. Met
name bij kamerontbinding in verband met een kabinetscrisis wordt
deze termijn veelal als re lang ervaren.
De commissie heeft haar onderzoek in deze materie evenwel nog niet
kunnen afsluiten. Hierbij speelt een rol, dat een vergelijking met de situatie in het buitenland - met name in België en in Denemarken, waar
deze tussenliggende termijn aanzienlijk korter pleegt te zijn - noodzakelijk was. Tevens moeten inlichtingen worden ingewonnen bij instanties die bij de organisatie van verkiezingen zijn betrokken.
De commissie stelt zich derhalve voor in een later stadium van haar
werkzaamheden op dit vraagstuk terug te komen.'

8 2

T W E E TERMIJNEN IN H E T GEDING

Bij het hier aan de orde gestelde onderwerp zijn twee termijnen betrokken, te weten de termijn tussen de datum van afkondiging van het Koninklijk besluit tot ontbinding van de Tweede Kamer en de dag van de
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kandidaatstelling, welke omstreeks 35 dagen omvat, en een termijn van
43 dagen, liggende tussen de dag van de kandidaatstelling en die van de
stemming.
Bij brief van 25 juli 1968 heeft de commissie aan de voorzitters van
de politieke partijen, waarvan leden zitting hebben in de Tweede Kamer, de vraag voorgelegd welke naar de mening van hun partij de
kortste termijn is waarbinnen de kandidaatstelling bij kamerontbinding
redelijkerwijs zou kunnen plaatsvinden.
Aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd bij brief van d e
zelfde datum verzocht mee te delen wat in gemeentelijke kring wordt
gezien als de kortste termijn waarbinnen bij kamerontbinding de gemeentelijke verkiezingswerkzaamheden, in het bijzonder gedurende de
tweede termijn, zouden kunnen worden vencht.
De inhoud van de op deze brieven ontvangen antwoorden is, gedeeltelijk in excerpt, vermeld in de bij dit rapport gevoegde bijlage XVI. Deze
antwoorden openen in het algemeen geen duidelijk perspectief om tot
een termijnverkorting te komen.

S 3

EERSTE TERMIJN: TUSSEN ONTBINDINGSBESLUIT
EN KANDIDAATSTELLING

De meerderheid van de politieke partijen is van oordeel dat verkorting
van de eerste termijn aan een democratische gang van zaken bij de kandidaatstelling afbreuk zal doen. Ook organisatorische moeilijkheden
worden gevreesd.
Het bestuur van D'66 merkt op, dat een goede voorbereiding van de
kandidaatstelling zelfs bij een zeer doelmatige organisatie ten minste
70 dagen zal vergen zodat de huidige termijn - althans bij het huidige
kiesstelsel - zou moeten worden verlengd.
Enkele partijen achten een verkorting van deze termijn wel mogelijk.
Het bestuur van de P . v . ~ . A . staat op het standpunt dat het voor een
politieke partij mogelijk zal zijn om de huidige termijn van omstreeks
35 dagen met 10 à 13 dagen te verkorten. Natuurlijk zal dan veel van
de partijen gevraagd worden om zoveel mogelijk leden bij de kandidaatstelling te betrekken, maar deze inspanning acht het bestuur niet
te veel gevraagd als daarmee het doel, een snelle uitspraak van de kiezers, bereikt zal worden. De kortste termijn voor de eerste periode zou
het bestuur derhalve gesteld willen zien op 22 dagen. Het bestuur van
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de P.P.R. heeft geantwoord van mening te zijn dat een termijn van 21
dagen de politieke partijen voldoende gelegenheid zou bieden de kandidaatstelling te regelen. Het hoofdbestuur van de V.V.D. is van oordeel
dat het mogelijk is de kandidatenlijsten in te dienen 18 dagen na de
eerste zaterdag, volgende op de datum van afkondiging van het Koninklijk besluit tot ontbinding (dus op een woensdag), mits door wijziging van de Kieswet en het Kiesbesluit een drietal vereenvoudigingen in
de wettelijk voorgeschreven procedure en formaliteiten wordt mogelijk
gemaakt.
De commissie is, zoals hierna nog nader zal worden toegelicht, van oordeel dat een verkorting van de termijnen in geval van kamerontbinding
indien enigszins mogelijk moet worden bevorderd. Dat zij daartoe thans
nog niet adviseert vindt zijn oorzaak in het feit dat haar op grond van
de hieronder genoemde factoren nog niet duidelijk is kunnen worden
in hoeverre een verkorting van de tweede termijn tot een vervroeging
van de dag van de stemming zou kunnen leiden.

4

TWEEDE TERMIJN: TUSSEN KANDIDAATSTELLING
EN STEMMING

In het antwoord van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt
betoogd dat de tweede termijn van 43 dagen reeds bij periodieke verkiezingen voor de gemeentebesturen nauwelijks voldoende is om alle voorgeschreven verkiezingsvoorbereidingen met de vereiste nauwgezetheid
te verrichten. In geval van kamerontbinding belet het verrassingselement bovendien het reeds treffen van allerlei voorbereidingswerkzaamheden. Verkorting van de in de kieswetgeving voorgeschreven termijnen zou, aldus de vereniging, bovendien de daarmee beoogde rechtszekerheid en rechtsbescherming in gevaar kunnen brengen. Wel zou
enige tijdwinst kunnen worden verkregen in het gehele tijdsbestek liggend tussen de dag van de kamerontbinding en de dag der stemming
indien het mogelijk zou blijken de dag van de kandidaatstelling minder
sterk als scheidslijn tussen de twee gedeelten van dat tijdsbestek te
handhaven. Mogelijk zou enige winst kunnen worden geboekt door bijvoorbeeld het tijdstip dat bepalend is voor de kiesbevoegdheid niet langer te koppelen aan de dag van de kandidaatstelling maar dit op een
vroegere datum te bepalen.
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5

ADMINISTRATIEVE PROBLEMEN BIJ
TERMIJNVERKORTING

Ter verkrijging van nadere informatie over de mogelijkheden tot termijnverkorting die door het realiseren van de suggestie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden geopend en over de verdere
praktische mogelijkheden en moeilijkheden van een termijnverkorting
voor de verkiezingsvoorbereiding zijn enkele deskundigen op het terrein van de voorbereiding van de verkiezingen geraadpleegd.
Ten aanzien van de vervroeging van de datum die bepalend is voor de
kiesbevoegdheid, dat wil zeggen van een bevriezing van het kiezenregister op een eerder tijdstip dan de dag van de kandidaatstelling, betoogden deze deskundigen dat in geval van kamerontbinding plotseling dermate grote hoeveelheden papier moeten worden besteld, dat zoals de ervaring heeft geleerd - de levertijden sterk oplopen en toch
eerst na enige weken met het vervaardigen van uittreksels uit de kiezersregisters voor de stembureaus en met het drukken van de kandidatenlijsten en oproepingskaarten kan worden begonnen. Het voordeel
van de datumverschuiving zou daardoor weer worden tenietgedaan.
Daar komt dan nog het bezwaar bij dat door die datumverschuiving
met bijvoorbeeld 30 dagen de tijd, gelegen tussen de datum van bevriezing van het kiezersregister en van de verzending van de oproepingskaarten, ongeveer wordt verdubbeld, hetgeen meebrengt dat ook het
aantal mutaties dat wegens de in die periode plaatsvindende verhuizingen en overlijdens in de uittreksels en de oproepingskaarten moet worden verwerkt, sterk toeneemt, hetgeen een aanmerkelijke verzwaring
van de secretariewerkzaamheden betekent.
De gemeenten zijn, aldus nog steeds de bedoelde deskundigen, niet alleen afiankelijk van derden voor wat betreft de levering van papier,
maar ook op ander gebied, zoals van de drukkerijen, de computerbednjven - waarop een zeer groot aantal gemeenten voor de voorbereidingswerkzaamheden is aangewezen, waardoor deze gemeenten geheel afhankelijk zijn van de planning van een particuliere ondernemer - en de
P.T.T., wier voorschriften met betrekking tot de tijd van aanbieding van
oproepingskaarten en kandidatenlijsten (enkele weken vóór de stemming) ook geen verkorting van de termijn zouden toelaten.
Ook werd er de aandacht op gevestigd dat de voorschriften ten aanzien
van de verkiezingsvoorbereiding zodanig moeten zijn dat deze onder
alle omstandigheden kunnen worden nageleefd en dus ook in perioden
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waarin de werkzaamheden op de afdeling bevoikiig en verkiezingen
een piek vertonen. Zo zou onder de bestaande wetgeving een plotseling
voor te bereiden verkiezing in de maanden mei/juni - wanneer de afd t e van paspoorten een hoogtepunt bereikt - schier onoverkomelijke
moeilijkheden geven voor een goede organisatie van de verkiezingen.
Nu op aandrang van de Tweede Kamer het stemmen in andere gemeenten en bij volmacht door invoering van kiezerslegitimatiekaarten is vergemakkelijkt nillen daardoor de werkzaamheden ter secretarie in de
laatste toch al drukke weken vóór de stemming nog verder toenemen.
Indien de hierboven weergegeven praktische bezwaren juist zijn en niet
zijn te ondervangen zou een verkorting van de tweede termijn, waarover hierboven is gehandeld, geen zin hebben. De commissie meent dan
ook dat allereerst moet worden nagegaan of de werkzaamheden van de
gemeenten met betrekking tot de verkiezingsorganisatie kunnen worden
versneld.
De genoemde bezwaren tegen een verkorting van de termijn van 43 dagen hebben op de commissie wel indruk gemaakt. Toch kan zij de materie waarover het hier gaat te weinig overzien dan dat zij zich reeds nu
met betrekking tot de wens naar termijnverkorting wil gewonnen geven.
Daar komt nog bij dat de bedoelde bezwaren wel gelden in de bestaande organisatorische en administratieve opzet van de verkiezingsvoorbereidingen maar dat daarmee niet vaststaat dat bij een andere, eenvoudiger opzet dezelfde of weer andere bezwaren zich tegen een termijnverkorting verzetten.

Zoals hiervoor al enkele malen werd aangeduid acht de commissie een
verkorting van de periode tussen de dag van de kamerontbinding en
van de stemming wenselijk. De functie van de kamerontbinding is toch
dat in geval van een conflict tussen regering en Tweede Kamer het geschilpunt wordt voorgelegd aan de kiezer. Bij de conflicten die in 1958
en 1966 tot kamerontbinding hebben geleid is het geschil niet dadelijk
aan de kiezers voorgelegd. Eerst is, nadat het kabinet ontslag had aangeboden, een interimkabinet gevormd, waarna onder verantwoordelijkheid van dat kabinet het ontbindingsbesluit werd genomen. Daarmee
waren reeds enige weken verstreken. Als daarna de dag van de stemming nog weer 2+ maand later wordt gehouden kan - zoals de ervaring
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leert - de politieke probleemstelling al weer aanzienlijk verschoven zijn.
Ook het feit dat, indien de in 1958 en 1966 gevolgde procedure voortzetting vindt, gedurende 2) maand een interimkabinet met een demissionair parlement optreedt, is verre van ideaal.

7

ONDERZOEK DOOR ORGANISATIE- EN
EFFICIENCYBUREAU

De hierboven genoemde overwegingen hebben de commissie tot de
conclusie geleid dat de mogelijkheid van een termijnverkorting bij kamerontbinding verder moet worden onderzocht. Gezien de aard van
de materie adviseert de commissie daarom tot het doen instellen van
een onderzoek door een onafiankelijk organisatie- en efficiencybureau
dat over voldoende deskundigheid voor zo'n onderzoek beschikt.
De commissie gaat ervan uit dat de Minister van Binnenlandse Zaken,
indien tot het onderzoek wordt besloten, aan de Kiesraad advies zal vragen over de formulering van de aan het bureau te verstrekken opdracht.
Dat neemt niet weg dat de commissie het van belang acht ook haar oordeel te geven over hetgeen die opdracht zal moeten omvatten.
In de aan het bureau te verstrekken opdracht zou, aldus meent de commissie, tot uitdrukking moeten worden gebracht dat een onderzoek moet
worden ingesteld naar de mogelijkheid de organisatorische en administratieve opzet van de verkiezingsvoorbereiding zodanig te wijzigen dat
de termijn, gelegen tussen de datum van het ontbindingsbesluit en de
dag van de stemming, zoveel mogelijk wordt verkort. Daarbij zal zowel
moeten worden nagegaan wat ter zake te bereiken is binnen de bestaande wettelijke procedure, dus door een andere administratieve organisatie, als bij een wijziging van de voorschriften, met dien verstande dat
het bureau rekening zal moeten houden met de belangen van de politieke partijen bij een goede voorbereiding van de kandidaatstelling en de
verkiezingspropaganda en met de belangen van de kiezers bij een democratische voorbereiding van de kandidaatstelling en bij een objectief
voorbereide stemming. Binnen deze algemene taakopdracht zullen aan
het bureau een aantal vraagpunten moeten worden voorgelegd ten aanzien waarvan het bureau dient aan te geven in hoeverre een wijziging
in de ter zake bestaande voorschriften van invloed zal zijn op de termijnverkorting, een efficiënte stemmingsmogelijkheid en een deugdelijke
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vaststelling van de verkiezingsuitslag. De commissie denkt hier aan de
volgende vraagpunten:

- welke mogelijkheden worden geopend door de invoering van een algemeen legitimatiebewijs d een algemene kiezerslegitimatiekaart; wat is
de invloed daarvan met name op het bestaande systeem van oproepingskaarten, van uittreksels uit het kiezersregister op de stembureaus en
van stemming elders en bij volmacht?
welke vereenvoudigingen zijn in de bedoelde systemen aan te brengen
zonder invoering van de genoemde legitimatiebewijzen en -kaarten?
-

- kan het wegvallen van de opkomstplicht tot vereenvoudiging van de
organisatorische en administratieve voorschriften leiden?
- welke mogelijkheden biedt het verschuiven van het tijdstip dat bepalend is voor de kiesbevoegdheid naar een vroegere datum dan de dag
van de kandidaatstelling?

welke invloed kan opde termijnverkorting uitgaan van het verschuiven
van de dag waarop lijsten kunnen worden verbonden en aanbevelingen
voor voorkeumummers kunnen worden ingediend naar een tijdstip gelegen vóór de geldigverklaring van de kandidatenlijsten, bijvoorbeeld
naar de dag van de indiening van de kandidatenlijsten?
-

- welke invloed op een efficiënte organisatie kan uitgaan van de invoering van stemmachines?

8

8

BUITENLANDSE STELSELS

De commissie heeft slechts summier aandacht besteed aan enkele buitenlandse stelsels, te weten de stelsels van België en Denemarken, waarvan in paragraaf 20 van het Eerste rapport is melding gemaakt. Haar is
gebleken dat de mogelijkheden om reeds betrekkelijk snel na ontbinding van het parlement tot nieuwe verkiezingen over te gaan in de beide
landen om verschillende redenen gunstiger zijn dan in Nederland. Zo
vindt in België en Denemarken de kandidaatstelling plaats binnen de
onderscheidene kiesdistricten waarbij geen rekening behoeft te worden
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gehouden met wat in andere districten plaatsvindt. Een dergelijke gedecentraliseerde afzonderlijke kandidaatstelling kan sneller plaatsvinden dan die in Nederland, waar het gehele land als één onverdeeld
kiesgebied geldt waarvoor de kandidaatstelling centraal moet worden
geregeld maar dat administratief is ingedeeld in 18 kieskringen waardoor - behoudens voor de partijen die met landelijk gelijkluidende lijsten uitkomen - de kandidaten over 18 lijsten moeten worden verdeeld.
Voorts bleek dat Nederland, wat de faciliteiten voor de kiezers betreft,
een uitzonderingspositie inneemt met name ook door een minutieus uitgewerkte regeling om elders en bij volmacht te stemmen. De commissie
heeft ervan afgezien zelf een breder onderzoek in te stellen dat van nut
zou kunnen zijn bij de beoordehg van de mogelijkheid in Nederland
tot een termijnverkorting te komen. Zij neemt aan dat het onderzoekbureau, wanneer het zich oriënteert over de problematiek, zeker de buitenlandse stelsels zal bezien en daaraan de waarde zal toekennen die
deze voor een vergelijking met de Nederlandse situatie kunnen hebben.
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De bijzondere commissie van de Tweede Kamer voor het beleid inzake
Grondwet en Kieswet heeft in haar vergadering van 5 f e b ~ a r 1969
i
de
vraag aan de orde gesteld of zonder grondwetswijziging de mogelijkheid kan worden geschapen, dat een volksvertegenwoordiger die is gekozen en benoemd verklaard krachtens zijn plaats op de kandidatenlijst van een partij en die tussentijds te kennen geeft niet meer bij die
partij te zijn aangesloten en/of tot een andere politieke partij te zijn
toegetreden, verplicht wordt zijn zetel ter beschikking te stellen. De
Minister van Binnenlandse Zaken antwoordde daarop, dat naar zijn
oordeel de artikelen 94 en 100 van de Grondwet een limitatieve opsomming geven van de eisen voor het kamerlidmaatschap, zodat de in
de commissie geopperde mogelijkheid slechts gerealiseerd zou kunnen
worden na wijziging van de Grondwet. Vanuit de commissie werd daarop het verzoek gedaan deze zaak nader te doen bestuderen (Nota betreffende het beleid inzake Grondwet en Kieswet, Tweede periodiek verslag, zitting 1968-1969-9181, N. 7, blz. 5). Overeenkomstig dit verzoek heeft de minister deze kwestie aan de staatscommissie voorgelegd.
De staatscommissie stelt voorop, dat zij meent niet te moeten treden
in de merites van een regeling van deze zaak in de interne bepalingen
van een politieke partij noch in de vraag of de naleving van zodanige
partijbepalingen rechtens zouden kunnen worden afgedwongen. Zij beperkt zich tot de door de bijzondere kamercommissie gestelde vraag
naar de grondwettigheid van een regeling als boven omschreven en gelet op het algemene kader van haar taakopdracht - tot de vraag of
het wenselijk is door wijziging van Grondwet en Kieswet ter zake een
voorziening te treffen.
Met betrekking tot de eerstgenoemde vraag of een wettelijke regeling
als bovenvermeld zonder grondwetswijziging in het leven kan worden
geroepen onderschrijft de meerderheid van de commissie de gedachte
dat de vereisten voor het kamerlidmaatschap en de mogelijkheden tot
vervallenverklaring van dit lidmaatschap in de Grondwet op limitatieve
wijze zijn geregeld. Dit komt tot uitdmkking in de artikelen 94, 100 en
106.
Voorts staat ook artikel 95, hetwelk de gewone wetgever niet de mogelijkheid biedt de zittingsduur van vier jaren te verkorten, aan een
dergelijke regeling in de weg. De meerderheid van de commissie is dan
ook van oordeel, dat een wettelijke regeling tegen het in de bijzondere
Tweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)

RAPPORT INZAKE HET KIESRECHT EN HET PARLEMENTAIRE
STELSEL
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1967 Commissie-Cals/Donner, verslag, plenair, 1969-09-19

kamercommissie gereleveerde verschijnsel op gespannen voet staat met
het samenstel van bepalingen in de artikelen 94, 95, 100 en 106, zodat
een dergelijke regeling slechts na grondwetswijziging tot stand kan
komen. De commissie ziet geen grond om tot een grondwetswijziging
op het onderhavige punt te adviseren. Het komt haar voor dat de politieke betekenis van het verschijnsel, dat een kamerlid zijn partij verlaat en zijn zetel behoudt, van geval tot geval zeer sterk uiteen kan lopen. Zo maakt het een groot verschil of één of enkele leden zich afscheiden van een fractie of dat een fractie uiteenvalt in twee min of
meer gelijke delen. Van belang is ook of de afscheiding of splitsing een
zaak is van de kamerleden alleen dan wel gepaard gaat met een scheuring in de partij.
Zou bijvoorbeeld een fractie in tweeën splijten en zou deze splitsing in de fractie corresponderen met een scheiding in de partijgelederen dan zou het bijzonder bedenkelijk zijn een van beide groepen uit de
kamer te stoten. Grondwet en wet kunnen zich bezwaarlijk in deze
casuïstiek begeven.
Voorts wijst de commissie erop, dat zij die met een andere of een
nieuwe kleur als kamerlid aanblijven, toch slechts tot aan de volgende
verkiezingen kunnen blijven steunen op hun plaats op de kandidatenlijst van hun oorspronkelijke partij. Zij zuilen hun beslissing over het
al dan niet aanblijven als kamerlid naar eigen eer en geweten moeten
nemen, maar tegen de achtergrond van het uiteindelijk oordeel van de
kiezers. De commissie ziet geen aanleiding tussen beide oordelen een
oordeel van een andere instantie in te schakelen, te meer niet nu het
verschijnsel, dat een kamerlid zijn partij verlaat en toch zijn zetel behoudt, gemiddeld aanmerkelijk korter zal duren dan vier jaar.
Bovendien dient niet te worden vergeten, dat het in het systeem van de
evenredige vertegenwoordiging niet mogelijk is vast te stellen, of een
gekozene nog het vertrouwen van de kiezers heeft. In een distnctenstelsel met enkelvoudige kiesdistricten en met tussentijdse verkiezingen
kan een nieuwe uitspraak van de kiezers worden gevraagd.
Tegen een wettelijke regeling van het onderhavige punt pleit naar het
oordeel van de meerderheid van de commissie voorts nog het feit dat
daardoor ook regelen zouden moeten worden gesteld omtrent politieke
partijen. Immers als men rechtsgevolgen wil verbinden aan het gekozen zijn krachtens een plaats op de kandidatenlijst van een politieke
partij, als men wil uitmaken welke van de groepen, waarin een fractie
uiteengevallen is, beschouwd moet worden als de voortzetting van de
Tweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)

VERLIES PARTIJLIDMAATSCHAP VAN EEN
VOLKSVERTEGENWOORDIGER
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1967 Commissie-Cals/Donner, verslag, plenair, 1969-09-19

oorspronkelijke partijfractie, moet in de wet duidelijk worden aangegeven wat een politieke partij is en wie bevoegd is namens een partij
op te treden. Voor de meningen hieromtrent in de commissie wordt
verwezen naar het Eerste rapport (blz. 61-62).
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VOORSTEL STAATSCOMMISSIE

Artikel 90, eerste lid, eerste volzin
De leden der Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen
door de ingezetenen, tcvens Nederlanders of door de wet
als Nederlandse onderdanen erkend, die de door de wet
te bepalen leeftijd, welke niet beneden eenentwintig jaren
mag zijn, hebben bereikt.

Artikel 90, eerste lid, eerste volzin
De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de ingezetenen, tevens Nederlanders, die ten minste
de 18-jarige leeftijd en tevens de door de wet te bepalen
leeftijd waarop de algemene meerderjarigheid aanvangt,
hebben bereikt.2

Artikel 94
Om lid dcr Tweede Kamer te kunnen zijn wordt vereist, dat
men Ncderlandcr of door de wet als Nederlands onderdaan
erkend zij, de ouderdom van vijfentwintig jarcn vervuld
hebbe, niet van de verkiesbaarheid ontzet zij, noch van de
uitoefening van het kicsrccht zij uitgesloten krachtcns de
daaromtrent ingevolge artikel 90, derde lid, gctroffcn regeling, met uitzondering van gerechtelijke vrijheidsberoving
en veroordeling tot ccn vrijheidsstraf anders dan wegens
bedelarij of landloperij of wegens een fcit, waamit openbare
dronkenschap blijkt.

Artikel 94
Om lid van de Tweede Kamer te kunnen zijn wordt vereist
dat men Nederlander is, de krachtens artikel 90, cerste lid,
geldende kiesgerechtigdc lecftijd heeft bereikt, niet van de
verkiesbaarheid is ontzet, noch van dc uitoefening van hct
kiesrecht is uitgesloten krachtens de daaromtrent ingcvolge
artikel 90, dcrdc lid, getroffen regeling, mct uitzondering van
gerechtelijke vrijheidsbcroving en veroordeliiig tot ccn vrijheidsstraf anders dan wegens bedclarij of landloperij of wcgens ecn feit, waaruit openbare dronkcnschap blijkt.

Artikel 137, eerste lid, eerste volzin
De Icdcn van dc proviiicialc staten worden voor een bij dc

Artikel 137, eerste lid, eerste volzin
De Icden van de provincialc staten worden voor een bij de
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wct tc bcpnlcn :i:intal jaren rcchtstrccks gckozcn door dc
ingczctcncn dcr provincic, tcvcns Ncdcrlandcrs, of door de
wct als Ncclcrlandsc ontlcrdancn crkcnd, dic dc door dc
wct tc bcpalcn Iccftijd, wclkc nict bcncdcn eenentwintig
jarcn mag zijn, hcbbcn bcrcikt.

wct tc bcpalcn aantal jarcn rechtstreeks gekozen door de
ingczctenen der provincic, tevens Nederlanders, die de
krachtcns artikcl 90, cerste lid, geldende kiesgerechtigde
iceftijd hebben bcrcikt.

Artikel 137, vierde licl
Om lid dcr Provinciale Statcn te kunncn zijn wordt vcrcist,
tlat men Ncdcrlaiidcr of door de wct als Nederlands ondcrdaan crkcnd cn ingczctcn der provincic zij, dc ouderdom
van vijfentwintig jarcn v e ~ i l l dhcbbe, niet van dc vcrkiesbaarhcid ontzet zij, noch van de uitoefening van het kiesrecht zij uitgcslotcn krachtcns de daaromtrent ingcvolgc
artikel 90, derde lid, getroffen regeling, met uitzondering
van gerechtelijke vrijheidsberoving en veroordeling tot een
vrijheidsstraf anders dan wegens bedelarij of landloperij of
wegens een feit, waaruit openbare dronkenschap blijkt.

Artikel 137, vierde lid
Om lid van d e provinciale staten te kunnen zijn wordt vereist, dat men Nederlander en ingezetene der provincie is, de
krachtcns artikel 90, eerste lid, geldende kiesgerechtigde
Iccftijd heeft bereikt, niet van de verkiesbaarheid is ontzet,
noch van de uitoefening van het kiesrecht is uitgesloten
krachtens de daaromtrent ingevolge artikel 90, derde lid,
getroffen regeling, met uitzondering van gerechtelijke vrijheidsberoving en veroordeling tot een vrijheidsstraf anders
dan wegens bedelarij of landloperij of wegens een feit,
waaruit openbare dronkenschap blijkt.

1 I n dit overzicht zijn de corresponderende bepalingen van de procvc
niet oli~cnoincn.I n liet eindrapport zullcn dczc i n ccn riiinicr vcrlriiii<l
n:in 11,. <>rcIckoiiicii.
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Uitkomsten van twee onderzoeken met betrekking tot de politieke belangstelling in de jongere leeftijdsgroepen.

Naspeuringen op het Instituut voor Wetenschap der Politiek van de
Universiteit van Amsterdam hebben slechts twee onderzoeken opgeleverd, waarin politiek relevante gegevens over jongeren beneden de 21
jaar op zodanige wijze zijn vermeld, dat deze jongste leeftijdsgroepen
met oudere leeftijdsgroepen kunnen worden vergeleken.
Het betreft Youth and Politics in the Netherlands door H. Daudt en
H. Lange in een 'paper' voor het zesde wereldcongres van de international Political Science Association in Genève van 21-25 september
1964 (onderzoek gehouden in mei 1964) en
Politiek in Nederland, een onderzoek van Attwood Statistics (Nederland) N.V. voor De Geillustreerde Pers (onderzoek gehouden in augustus/september 1966). Het gaat dus in beide gevallen om gegevens die
enkele jaren oud zijn.
In Youth and Politics in the Netherlands zijn de antwoorden vergeleken van 15 t/m 17-jarigen met 18 t/m 24-jarigen en met al diegenen
ouder dan 24 jaar. Een eerste vergelijking is gemaakt met betrekking
tot de vraag: 'Wat zijn volgens u de twee belangrijkste problemen, die
in de wereld van vandaag moeten worden opgelost?'
Het antwoordpatroon van 15 t/m 17-jarigen week af van dat van 18
t/m 24-jarigen, maar kwam vrijwel overeen met het patroon van de
ouderen. Het vermoeden bestaat dat deze jongeren als gevolg van het
proces van politieke socialisatie nog sterk door de oordelen van het
eigen ouderlijk huis worden beïnvloed; de zelfstandigheid kwam naar
voren in de groep van I 8 t/m 24-jarigen.
In dit onderzoek is eveneens gevraagd: 'Bent u in politiek geïnteresseerd of is dit niet het geval?'
Jongeren van 15 t/m 24 jaar bleken in nog iets sterkere mate ongeinteresseerd te zijn dan degenen boven 24 jaar. E r was geen verschil
tussen de groep 15 t/m 17-jarigen en 18 t/m 2Pjarigen.
Overigens bleek bij nadere analyse dat de mindere mate van geïnteresTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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seerdheid bij jongeren vooral veroorzaakt werd door de politiek-apathische houding van jonge vrouwen. Jonge mannen weken nauwelijks
af van oudere mannen, zoals uit onderstaand staatje kan blijken.

Niet-geïnteresseerd in politiek

77%
63%
57%
56%

van de jonge vrouwen van 15 t/m 24 jaar
van de vrouwen ouder dan 24 jaar
van de mannen ouder dan 24 jaar
van de jonge mannen van 15 t/m 24 jaar.

Dit verschijnsel dat jonge mannen in hun antwoorden weinig verschillen van oudere mannen, maar dat vooral jonge vrouwen afwijken met
hun antwoorden, blijkt eveneens uit enkele resultaten van het onderzoek Politiek in Nederland (zie tabel 1, 2 en 3).

TABEL

1

'Heeft u wel eens een rechtstreekse uitzending van een Tweede-Kamerzitting op de televisie gezien?'
Mannen

Vrouwen
17 t/m 20 jr

Nee
Ja

TABEL

21 t/m 24 jr

allen

34%

50%
50%

36%
64%

66%

i 00%

100%

100%

17 t/m 20 jr
28%
72%

21 t/m 24 jr
28%
72%

allen
23%
77%

2

'Kijkt u wel eens naar andere t.v.-programma's die over politiek gaan?'
Vrouwen
17 t/m 20 jr

Nee
Ja

Mannen
21 t/m 24 jr

allen

17 t/m 20 jr

21 t/m 24jr

allen

71%
29%

76%
24%

62%
38%

42%
58%

47%

53%

43%
57%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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TABEL

3

'Hebt u de indruk dat, in het algemeen gesproken, de bekwaamste mensen de belangrijkste plaatsen in de Nederlandse politiek kunnen bereiken?'
\'rouuen
17 t m ZO jr
Ja
Nee
Weet
niet

Mannen

? I t 'm 24 jr

allen

45:;

66%
16?,:

51%
35%

12%

18%

14%

100%

100%

43:;

l 00%

17 t/m 20 jr

21 t/m 24jr

allen

Een ander beeld komt naar voren in antwoord op een vraag naar het
lezen over politiek. Wel blijkt ook hier een opvallend verschil tussen
vrouwen en mannen van alle leeftijden. Ongeveer de helft van de vrouwen in alle leeftijdsgroepen antwoordt ontkennend op de vraag of zij
wel eens iets lezen over politiek tegenover ongeveer een kwart van de
mannen in alle leeftijdsgroepen. Maar slechts 18% van de jonge mannen van 17 tot en met 20 jaar leest regelmatig iets over politiek tegenover 44% van de jonge mannen van 21 tot en met 24 jaar en 34% van
aiie mannen (zie tabel 4).

TABEL 4

'Leest u wel eens iets over de politiek in ons land b.v. krantenverslagen? Doet u dit regelmatig af en toe of een enkele keer?'
Vrouwen
17 tlm 20 jr
Nee
Regelmatig
Af en
toe
Enkele
keer

479:

21 t/m 24 jr
49:ó

allen
48%

8%

6%

16%

25%

27%

21%

ZO:/,

18%

15%

17 t/m 20 jr

21 t/m 24 jr

28%
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De volgende gegevens zijn niet gesplitst naar mannen en vrouwen, m m alleen naar leeftijd. Het is moeilijk uit deze gegevens af te leiden dat 1'
tot en met 20-jarigen een speciale grilligheid in hun politieke oordeleo
zouden hebben.

TABEL

5

'Hebt u de indruk, dat wat in ons land op politiek terrein plaats vindt,
voldoende openlijk gebeurt of denkt u dat er zich teveel achter de
schermen afspeelt?'
17 t/m 20 jr
Politiek voldoende openlijk
Teveel achter de schermen
Weet niet

21 t/m 24 jr

allen

22%
68%
10%

29%
59%
12%

31%
59%
10%

'Hebt u het idee, dat de politieke partijen zich in het algemeen houden
aan de beloften die zij bij de verkiezingen doen, denkt u dat dit niet zo
is, of verschilt dat volgens u van partij tot partij?'
17 t/m 20 jr
Wel
Niet
Weet niet
Verschilt van partij tot partij

TABEL

21 tlm 24 jr

allen

16%
62%
4%
18%

15%
58%
5%
22%

14%
50%
6%
30%

7

'Op deze kaart komen verschillende personen of instellingen voor. Wilt
u mij nu zeggen, welke hiervan volgens u de meeste invloed heeft op
de Nederlandse politiek?'
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Heeft meeste invloed:

17 t/m 20 jr

21 t/m 24 jr

allen

De politieke partijen
Krant, radio en televisie
De ministers
De grootindustrie
De vakbonden
De kiezers
De kerken
Weet niet

'En welke van de zeven zou volgens u de meeste invloed op de Nederlandse politiek moeten hebben?'
Moet meeste invloed hebben:

De kiezers
De politieke partijen
De ministers
De vakbonden
De kerken
Krant, radio en televisie
De grootindustrie
Weet niet

17 t/m 20 jr
63%
14%
10%
7%
4%
1%

allen

58%
20%
10%
6%
4%

53%
18%
10%
9%
4%
2%
1%
3%

1%
1%

1%
100%

TABEL

21 t/m 24 jr

lm:!,

100%

9

'Als u morgen zou moeten stemmen voor de Tweede Kamer, op welke
partij zou u dan stemmen?'
17 t/m 20 jr
KVP
PVDA
VVD

c m
ARP

Overige partijen
Geen voorkeur of wil niets zeggen
Weet niet

24,1%
7,9%
10,4%
4,7%
52%
17,8%
83%
21,5%

allen
23,3%
182%
10,2%
8,7%
82%
13,1%

%o%
9,3%

Hierbij dient vermeld te worden, dat tijdens deze enquête W66 nog niet
was opgericht.

Tweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)

Bijlage XVI
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1967 Commissie-Cals/Donner, verslag, plenair, 1969-09-19

Door de staatscommissie ontvangen adviezen betreffende termijnverkorting bij kamerontbinding.

De staatscommissie heeft bij brief van 25 juli 1968 aan de voorzitters
van de politieke partijen, waarvan leden zitting hebben in de Tweede
Kamer, de vraag voorgelegd welke naar de mening van hun partij de
kortste termijn is waarbinnen de kandidaatstelling bij kamerontbinding
redelijkerwijze zal kunnen plaatsvinden.
Aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd bij brief van dezelfde datum verzocht mee te delen wat in gemeentelijke kring wordt
gezien als de korste termijn waarbinnen bij kamerontbinding de gemeentelijke verkiezingswerkzaamheden, in het bijzonder gedurende de
periode gelegen tussen de dag van de kandidaatstelling en de dag van
de stemming, zouden kunnen worden verricht.
De inhoud van de op deze brieven ontvangen antwoorden wordt hieronder, in enkele gevallen in verkorte vorm, weergegeven.

ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ

Ons inziens is een verkorting van de termijn tussen de datum van afkondiging van het Koninklijk besluit tot ontbinding van de Tweede
Kamer en die van de candidaatsteliing ongewenst. De motivering terzake is vooral, dat een reële inspraak van de leden op de samenstelling
van de candidatenlijst, bij verkorting van de betreffende termijn, niet
voldoende mogelijk is. Voorts is het vanwege partij-organisatorische redenen niet aanbevelenswaardig tot verkorting van genoemde termijn
over te gaan.
Wenst de Staatscommissie ter gelegenheid van Kamerontbinding toch
tot enige termijnverkorting te komen, dan zou eerder te denken zijn aan
enige verkorting van de termijn tussen de dag van de candidaatsteliing
en die van de stemming. Deze opmerking behelst overigens geen wens
om tot verkorting van laatstgenoemde termijn te komen.
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BOEREN-PARTIJ

Zowel de lste als de 2de termijn kan volgens ons niet verkort worden
gezien het werk wat in de bedoelde termijnen moet plaats hebben.

CHRISTELIJK-HISTORISCHE UNIE

. . .berichten wij U (thans), dat verkorting van de door U bedoelde
eerste termijn ons om praktische redenen niet wel mogelijk lijkt. Voor
de vereiste werkzaamheden is, naar onze mening, een periode van 35
dagen noodzakelijk om althans een minimum waarborg te hebben voor
een redelijke participatie van de leden der partij bij de kandidaatstelling.
De tweede periode (van 43 dagen) dient zo enigszins mogelijk te worden bekort. In hoeverre zulks kan geschieden zal afhangen van wat in
de praktijk mogelijk blijkt.

COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND

Naar aanleiding van uw schrijven van 13 januari 1969, Stac./U.491,
delen wij u mede, dat ons partijbestuur tegen termijnverkorting bij
kamerontbinding is.

GEREFORMEERD POLITIEK VERBOND

Volgens het reglement van het Gereformeerd Politiek Verbond moeten
de plaatselijke verenigingen ten behoeve van de vaststelling van de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer twee maal vergaderen, terwijl ook onze Generale Verbondsraad (partijraad) twee
maal moet samenkomen.
Gelet op de vele administratieve bezigheden, die verder moeten worden
verricht, nl. het invullen van formulieren, het vragen van bewilligingen
en het verzamelen van handtekeningen leidt inkorting van de periode
van 35 dagen voor de kandidaatstelling tot moeilijkheden.
Een oplossing kan voorzover onze partij aangaat alleen worden gevondenRapport
als zijStaatscommissie
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len die voor de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen van kraoht
zou zijn. Gesteld dat de voordelen van een dergelijke methode zouden
opwegen tegen de nadelen, dan zou een besluit daartoe echter alleen
kunnen worden genomen door een algemene vergadering van ons Verbond. De door u genoemde periode van 43 dagen na de dag van de
kandidaatstelling kan misschien iets worden verkort als een snellere methode wordt gevonden voor het nummeren van de lijsten. Verdere verkorting van deze periode lijkt niet gewenst. Een behoorlijke voorbereiding is noodzakelijk zolang men tenminste wenst dat de stemming een
doordachte keuze is en niet geschiedt bij verrassing.
KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ

De termijn van omstreeks 35 dagen, lopende van de datum van afkondiging van het ontbindingsbesluit tot de dag van de candidaatstellingen
achten wij minimaal noodzakelijk om als organisatie de candidaatstellingen te kunnen regelen.
De termijn van 43 dagen, liggende tussen de dag van de candidaatstelling en die van de stemming achten wij ruim voldoende om de verdere
voorbereiding van de verkiezingen te vemchten. Naar onze mening zou
deze laatste termijn ingekort kunnen worden, waarbij onze gedachten
uitgaan naar een termijn van 36 dagen.
PACIFISTISCH SOCIALISTISCHE PARTIJ

In antwoord op uw brief van 25 juli j.1. wil ik u namens de P.S.P. mededelen, dat onzerzijds verkorting van de termijn tussen het besluit tot
ontbinden van de Tweede Kamer en de datum van de kandidaatstelling op ernstige bezwaren stuit.
Naar onze mening vraagt een goede demokratische procedure voor de
kandidaatstelling binnen de partij bepaald wel om een periode van 35
dagen. Onze konklusie is dus dat ons advies omtrent het denkbeeld van
verkorting van de aangegeven periode negatief moet luiden.
PARTIJ VAN DE ARBEID

Het bestuur acht het gewenst en ook mogelijk, de betreffende termijn
bij Kamerontbinding te verkorten.
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Deze opvatting vloeit voort uit de inzichten van de Partij van de Arbeid over het tot zijn recht doen komen van de invloed van de kiezers
op de kabinetsvorming.
Het bestuur verwijst hiervoor naar de resolutie, die door het congres
van de Partij van de Arbeid in november 1967 is aangenomen, in
het bijzonder naar punt A 2, punt C en punt D 4.
Bij Kamerontbinding acht het bestuur het nodig, dat de kiezers op
korte termijn uitspraak kunnen doen over de geschilpunten die tot het
ontbindingsbesluit hebben geleid.
Dit houdt voor het bestuur in, dat zowel de periode van omstreeks 35
dagen, lopende van de datum van afkondiging van het ontbindiigsbesluit, tot de dag van de kandidaatstelling en die van de stemming, verkort dienen te worden.
Indien verkorting van de tweede periode niet mogelijk is, hetgeen het
bestuur overigens betwijfelt, zou de tijdwinst, voortvloeiende uit een
verkorting van de eerste periode te gering zijn om van snelle verkiezingen te kunnen spreken. In dit verband spreekt het bestuur uit, dat met
kracht gestreefd dient te worden naar verkorting van de tweede periode,
ook al zou dit inhouden dat voor een met minder waarborgen omklede
procedure zou moeten worden gekozen.
Wat de eerste periode betreft stelt het bestuur zich op het standpunt,
dat het voor een politieke partij mogelijk zal zijn om de huidige termijn
van omstreeks 35 dagen met 10 à 13 dagen te verkorten. Natuurlijk zal
dan veel van de partijen gevraagd worden om zoveel mogelijk leden bij
de kandidaatstelling te betrekken, maar deze inspanning acht het bestuur niet te veel gevraagd als daarmee het doel, een snelle uitspraak
van de kiezers, bereikt zou worden.
De kortste termijn voor de eerste periode zou het bestuur derhalve g e
steld willen zien op 22 dagen.

......
3 Het is hier niet de plaats om diep in te gaan op zodanige herzieningen van ons staatkundige bestel dat daardoor een dergelijke interimperiode (t.w. de tijdsruimte gelegen tussen het besluit tot Kamerontbinding en het optreden van een nieuwe regering, gevormd op basis van
inmiddels gehouden verkiezingen) komt te vervallen of dat de politieke
bezwaren ertegen worden ondervangen.
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Toch menen wij volledigheidshalve te moeten wijzen op een dergelijke
mogelijkheid, zoals die o.a. te vinden is in de staatkundige conceptie
van Democraten '66.
4 Art. F 2 van de Kieswet bepaalt dat de kandidaatstelling binnen 40
dagen na dagtekening van het besluit tot Kamerontbiiding moet geschieden.
E r is dus alleen sprake van een maximum termijn. Afgezien van de administratieve termijnen, genoemd in de art. D 5 lid 3 en G 5 lid 2 (waarvoor nog wel een oplossing is te vinden) stelt de wet geen minimumeis.
Terecht heeft de wetgever een maximum gesteld, omdat daarmee het
op de lange baan schuiven van de verkiezingen, nadat het besluit tot
Kamerontbinding eenmaal is genomen, wordt voorkomen. Er is echter
veel voor te zeggen om ook een minimum termijn in de wet op te nemen om overhaaste verkiezingen tegen te gaan.
5 Een goede functionering van de moderne democratie eist dat zo
veel mogelijk mensen de gelegenheid krijgen betrokken te worden in de
kandidaatstelling en de verkiezingscampagne. Dit kan aileen als de partijen die deze vorm van democratie nastreven ampel gelegenheid krijgen de kiezers zo veel mogelijk te betrekken bij de evaluatie en selectie
van kandidaten en bij de oordeelsvorming over de politieke problematiek van het ogenblik. Ook uit dien hoofde dringen wij er bij Uw commissie op aan voorstellen te doen om een minimum termijn van voldoende lengte in de wet op te nemen. Vóór de eigenlijke kandidaatstelling moeten veel belangrijke activiteiten plaats vinden:
- het verkrijgen van een overzicht van de potentiële kandidaten en hun
aanhang;
- het voorlichten van leden en andere stemgerechtigden over deze kandidaten;
- het beoordelen van de kandidaten door de stemgerechtigden, ook op
lokaal niveau;
- het uitbrengen van pre-adviezen over de lijst en de lijstvolgorde, mede op grond van bovengenoemde beoordelinzen;
- het vaststeilen van de definitieve lijst, al dan niet op een daartoe belegd congres.
Een en ander kost veel tijd; zelfs bij zeer doeltreffende organisatie zou
dit naar onze berekening minstens 70 dagen vergen, veel meer dus dan
de maximum termijn van 40 dagen tussen besluit tot Kamerontbinding
en kandidaatstelling volgens de Kieswet.
Bij normale periodieke verkiezingen kunnen de politieke partijen ruimTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)
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schoots voorbereidingen treffen. Tussentijdse verkiezingen kunnen daarentegen heel onverwacht komen, in welk geval alle onder 5 genoemde
werkzaamheden moeten plaatsvinden in de periode tussen Kamerontbinding en kandidaatstelling.
Een verkorting van de interimperiode - hoe wenselijk ook - zal daarom
ons inziens niet kunnen worden gevonden in een verkorting van de periode voor de kandidaatstelling; integendeel, naar onze mening zou minimaal méér dan 40 dagen beschikbaar moeten zijn.
6 Wat de politieke partijen betreft, zou de tijd tussen kandidaatstelling en verkiezingen enigszins kunnen worden bekort. Het lijkt ons dat
verbinding van de lijsten en toewijzing van de lijstnummers niet behoeft te wachten op de behandeling van eventuele bezwaren tegen de
ingediende lijsten. Hierdoor zou een tijdsbesparing van ongeveer een
week kunnen worden bereikt. Wij kunnen niet beoordelen of deze bekorting ook voor het administratieve apparaat haalbaar is zonder dat
de waarborgen voor de kiezers daaronder lijden.
7 Ook uit een ander oogpunt is er bezwaar tegen het op korte termijn
organiseren van verkiezingen na Kamerontbinding. Het gevaar is niet
denkbeeldig dat een regering misbmik maakt van een voorbijgaande
emotionele stemming onder de bevolking om een voor haar gunstige
situatie te scheppen. De jongste verkiezingen in Frankrijk zijn hiervan
een voorbeeld.
8 Tussentijdse Kamerontbinding schept geen noodsituatie, waarin het
nodig zou zijn op zeer korte termijn nieuwe verkiezingen te houden,
desnoods ten koste van normaliter gewenste democratische procedures.
9 Samenvattend zijn wij van mening dat
- een verkorting van de periode tot aan de kandidaatstelling ongewenst
is uit een o o g u n t van democratie binnen de partijen;
- een kleine verkorting van de periode tussen kandidaatstelling en verkiezingen mogelijk zou zijn door in een vroeger stadium lijstnummers
toe te wijzen;
- een gewijzigde staatkundige structuur, zoals D'66 zich die voorstelt,
met o.a. een grotere onafhankelijkheid tussen kabinet en parlement, de
problematiek verbonden aan de interimperiode in een geheel ander
licht plaatst.

POLITIEKE PARTIJ 'RADIKALEN'

Ter beantwoording van de door u bij schrijven van 25 juli jl. kenmerk:
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stac/U.321 voorgelegde vragen inzake termijnverkorting bij Kamerontbinding delen wij u hierdoor mede, dat het bestuur van de Politieke
Partij Radikalen van oordeel is, dat de periode van 35 dagen, lopende
van de datum van afkondiging van het ontbindingsbesluit tot de dag
van de kandidaatstelling, zou kunnen worden ingekort tot 21 dagen.
Het bestuur van de P.P.R. is van mening, dat een termijn van 21 dagen
de politieke partijen voldoende gelegenheid zou bieden de kandidaatstelling te regelen.
Ten aanzien van de thans geldende periode van 43 dagen, ligende tussen de dag van de kandidaatstelling en die van de stemming, meent het
bestuur van de P.P.R., dat ook deze termijn zou kunnen worden verkort. Het bestuur onthoudt zich ten deze evenwel van een meer concrete suggestie, omdat de mogelijkheden van met name een doelmatiger
organisatie van de werkzaamheden der gemeentelijke administratie niet
in een exact aantal dagen kunnen worden uitgedmkt. Het bestuur acht
deze mogelijkheden echter alleszins aanwezig.

STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ

In antwoord op Uw schrijven dd. 25 juli 1968, nr. Stac./U.321, deel
ik u na bespreking in onze Hoofdbestuursvergadering mede, dat het
Hoofdbestuur der S.G.P. met het oog op de vele werkzaamheden afwijzend staat tegenover termijnverkorting bij Kamerontbinding.

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE

Het hoofdbestuur gevoelt wel voor verkorting van de termijn tussen de
datum van afkondiging van het Koninklijk besluit tot ontbinding van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal en die van de verkiezingen. Een
zeer drastische verkorting van deze termijn komt het hoofdbestuur echter niet wel mogelijk voor. In sommige landen gaat een aldaar bestaand
districtenstelsel gepaard met een volledige decentralisering van de beslissingsbevoegdheid in de politieke partijen betreffende de in die districten te stellen kandidaten. In ons land echter zal coördinatie van de
in te dienen kandidatenlijsten vereist blijven, waardoor in elk geval
meer voorbereidingstijd voor de opstelling van die kandidatenlijsten
onvermijdelijk is.
Wat de mogelijkheden betreft tot verkorting van de termijnen diene met inachtneming van het vorenstaande - het navolgende:
Tweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)

BIJLAGE XVI
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1967 Commissie-Cals/Donner, verslag, plenair, 1969-09-19

De na de interne vaststelling van de kandidatenlijsten volgende administratieve procedure - waarvoor in 1958 17 dagen beschikbaar waren
en in 1966/67 23 dagen - zou aanzienlijk bekort kunnen worden, indien tot de navolgende wijzigingen van de Kieswet wordt besloten.
l e Het vereiste van de Kieswet dat van alle kandidaten een bereidverklaring moet zijn toegevoegd voor elke kandidatenlijst waarop hun
naam voorkomt, welke bereidverklaring bovendien weer alle namen van
de kandidaten moet bevatten (artikel G 1 2 van de Kieswet, juncto artikel G 6 van het Kiesbesluit en model G 12), zou in dier voege gewijzigd dienen te worden dat kan worden volstaan met overlegging van
een vormvrije, door de kandidaat ondertekende verklaring of een telegram van de kandidaat, behelzende de mededeling dat de kandidaat bereid is een kandidatuur te aanvaarden o p één of meer der door of namens een bepaalde politieke groepering of een bepaalde gemachtigde in
te dienen kandidatenlijsten.
2e Het vereiste van de Kieswet dat in elke kieskring de kandidatenlijst moet zijn ondertekend door 25 kiezers moet komen te vervallen,
daar juist bet verzamelen van deze handtekeningen evenals het inzamelen van de bereidverklaringen, genoemd onder le, nogal veel oponthoud
teweeg brengt.
3e De Kieswet zou moeten voorschrijven dat de voor de achttien
kieskringen bestemde kandidatenlijsten - ongeacht of deze onderling
verschillen - alle op één centraal punt, te denken is aan de Kiesraad die
als centraal stembureau optreedt, worden ingediend.
Indien de Kieswet en het Kiesbesluit overeenkomstig deze drie voorstellen worden gewijzigd, is het mogelijk de lijsten in te dienen 18 dagen
na de eerste zaterdag, volgende op de datum van afkondiging van het
Koninklijk besluit tot ontbinding (dus op een woensdag). In artikel F 2
van de Kieswet zou het woord 'veertig' mitsdien vervangen kunnen
worden door 'vierentwintig'. Als andere mogelijkheid zouden in dit artikel de woorden 'een door Ons te bepalen dag binnen veertig dagen
na de dagtekening van het besluit tot ontbinding' vervangen kunnen
worden door 'de achttiende dag na de eerste zaterdag, volgende op de
afkondiging van Ons besluit tot ontbinding'.
Wellicht ten overvloede zij opgemerkt, dat verkorting van deze periode
van veertig dagen ingeval van handhaving van de bereidverklaringen
in hun huidige vorm en handhaving - of zelfs verzwaring -van het vereiste van de handtekeningen, naar de mening van het hoofdbestuur niet
verantwoord is.
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Verkorting van de tweede periode van de termijn, te weten de periode
van 43 dagen krachtens artikel I 1 van de Kieswet, zou - voor zover
zulks te verenigen valt met de in de Kieswet geregelde procedure voor
het onderzoeken, het verbinden, het nummeren en het openbaar maken
van de lijsten en de daarop aansluitende werkzaamheden van de gemeentelijke administratie - naar het oordeel van het hoofdbestuur eveneens aanbeveling verdienen. Het hoofdbestuur mist voldoende inzicht
in de vraag in hoeverre deze werkzaamheden bespoedigd kunnen worden om ter zake van de mogelijke verkorting van deze tweede periode
van 43 dagen een exacte aanwijzing te geven. Hoewel deze exacte aanwijzing omtrent verkorting van deze periode niet is gevraagd, neemt het
hoofdbestuur toch de vrijheid op te merken dat aanvaarding van bovenstaande voorstellen tot het achterwege laten van de bereidverklaringen en van de handtekeningen en tot centrale indiening van de kandidatenlijsten vermoedelijk de administratieve werkzaamheden ingevolge
de artikelen H 1 t/m H 21 van de Kieswet zal verminderen, waardoor
een verkorting van de periode van 43 dagen wellicht eveneens tot de
mogelijkheden behoort.
De zozeer gewenste verkorting van de gehele termijn van ten hoogste
83 dagen acht het hoofdbestuur derhalve voor wat beide perioden betreft mogelijk, indien tot wijziging van de Kieswet en het Kiesbesluit
overeenkomstig de hierboven onder I b, sub l e t/m 3e aangegeven wijze, zou worden overgegaan.

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

Bij Uw bovenvermelde brief heeft U ons gevraagd ons oordeel kenbaar
te maken over de vraag of de termijnen, gelegen tussen het tijdstip van
Kamerontbinding en de dag der verkiezingen zouden kunnen worden
verkort. Deze vraag houdt verband met het door de Minister-President
bij gelegenheid van de installatie van Uw commissie gedane verzoek om
te bezien of het wellicht wenselijk is naast de gebruikelijke procedure
voor de periodieke verkiezingen een verkorte procedure te ontwerpen
voor verkiezingen in bijzondere omstandigheden, zoals zich voordoen
bij tussentijds aftreden van een kabinet. Met name vraagt U onze zienswijze over een verkorting van de periode, die gelegen is tussen de dag
der kandidaatstelling en die der verkiezingen, omdat voornamelijk in
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deze tijdsmimte de gemeentelijke verkiezingswerkzaamheden plaats
moeten hebben.
Wij hebben het zeer op prijs gesteld, dat U ons in de gelegenheid hebt
gesteld het gemeentelijk standpunt hierover kenbaar te maken. Over deze aangelegenheid hebben wij overleg gepleegd met de gemeentebesturen die vertegenwoordigd zijn in onze vaste Commissie voor bevolkingsaangelegenheden. Mede naar aanleiding van het beraad in deze commissie mogen wij U het volgende mededelen.
1 Voor de werkzaamheden welke het gemeentebestuur ter voorbereiding van een verkiezing van de Tweede Kamer heeft te maken, maakt
het in beginsel geen verschil of de verkiezing een normale periodieke is
danwel een tussentijdse. De wettelijke procedure en de daamit voortvloeiende werkzaamheden zijn dezelfde. Als er tussen beide situaties al
enig feitelijk verschil is, dan is dat een verschil ten nadele van de tussentijdse verkiezing. Het verrassingselement daarbij belet dat - anders
dan bij periodieke verkiezingen - reeds langer tevoren met allerlei feitelijke maatregelen van bijv. organisatorische en voorbereidende aard
naar de stemmingsdag kan worden toegewerkt.
2 De ervaring leert dat de aan de gemeentebesturen toegemeten tijdsmirnte, gelegen tussen de dag van de kandidaatstelling en die der stemming, reeds bij periodieke verkiezingen ternauwernood voldoende is om
de werkzaamheden in overeenstemming met de vereiste nauwgezetheid
- het betreft hier een kwetsbare en uiterst gevoelige materie - te verrichten.
3 Hierbij dient bedacht te worden dat de gemeentebesturen bij het
voorbereiden van de stemming in verschillend opzicht afhankelijk zijn
van de medewerking van anderen, zoals voor het gereedmaken van de
oproepingskaarten, kiezerslijsten en ander materiaal (servicebureaus,
drukkerijen). De overbelasting waarmede deze gespecialiseerde diensten
kampen bij het voorbereiden van een verkiezing, is voor de gemeentebesturen een moeilijke factor bij het overwegen van mogelijkheden tot
termijnverkorting. Op deze factor kunnen de gemeentebesturen geen
wezenlijke invloed uitoefenen.
4 Men kan de vraag stellen of in de verkiezingsprocedure opgenomen
termijnen verkort zouden kunnen worden, om mogelijk langs deze weg
tot versnelling te komen. Bij het beantwoorden van deze vraag moet
echter in aanmerking genomen worden dat de gestelde termijnen beogen rechtszekerheid en/of rechtsbescherming te verlenen en dat zij in
verschillende gevallen reeds kort zijn. Hoezeer hier de rechtszekerheid
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en rechtsbescherming van belang zijn, moge nog blijken uit in beroep
genomen beslissingen als die van de Kiesraad van 7 april 1966, O.B.
1966 111.11.1, no. 25502, De Nederlandse Gemeente 1966, blz. 403,
met noot mr. J. H. van der Veen. De op het stuk van termijnen jegens
justitiabelen betrachte tolerantie kan evenwel tevens beperken dat de
aan de overheid gegunde termijnen verder worden bekort. Afgezien
nog van het feit dat de gevoeligheid van de materie nauwelijks verkorting van termijnen toelaat, kan van verkorting geen directe invloed tot
vereenvoudiging of vermindering van werkzaamheden uitgaan.
5 Afgezien van het vorenstaande kan de vraag opgeworpen worden
of het introduceren van een verkorte procedure met noodzakelijkerwijze
verminderde fijnregeling zich wel verdraagt met het op nauwkeurige
meting gerichte doel van een tussentijdse verkiezing.
6 Op grond van vorenstaande overwegingen wordt verkorting van de
periode die de gemeentebesturen nodig hebben voor het verrichten van
de werkzaamheden ter voorbereiding van de stemming, niet geacht een
mogelijkheid te zijn van reële betekenis.
7 Ten slotte blijft de vraag te beantwoorden of enige tijdwinst verkregen zou kunnen worden in het gehele tijdsbestek liggend tussen de
dag van de Kamerontbinding en de dag der stemming. Deze vraag kan
bevestigend beantwoord worden indien het mogelijk zou blijken de dag
der kandidaatstelling minder sterk als scheidslijn tussen de twee gedeelten van dat tijdsbestek te handhaven. Mogelijk m u enige winst geboekt
kunnen worden door bijv. het tijdstip dat bepalend is voor de kiesbevoegdheid niet te koppelen aan de dag der kandidaatstelling maar dit op
een vroegere datum te bepalen.
De vraag naar een geheel andere opzet van de verkiezingsprocedure
hebben wij buiten beschouwing gelaten. Wij achten het denkbaar dat
uitgaande van andere grondslagen een andere procedure wordt ontworpen, die mede gericht is op het behalen van tijdwinst. Een nieuwe pr*
cedure zal met name ook de periode gelegen vóór de dag der kandidaatstelling moeten betreffen. Daarbij zal niet vermeden kunnen worden
dat fundamentele vragen aan de orde komen waarover eerst in den brede eenstemmigheid moet bestaan alvorens aan de uitwerking van procedureregels gedacht kan worden. Mede hierom en omdat wij uit Uw
brief van 25 juli j.1. begrepen hebben dat wij onze mening in het bijzonder over de periode gelegen tussen de dag der kandidaatstelling en
de dag der stemming zouden geven, hebben wij ons niet begeven in een
onderzoek naar principiële veranderingen van procedure.
Tweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)

Deel IV
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1967 Commissie-Cals/Donner, verslag, plenair, 1969-09-19

Rapport inzake de procedure
van grondwetsherziening

Tweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)

HOOFDSTUK I

Inleiding

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1967 Commissie-Cals/Donner, verslag, plenair, 1969-09-19

1

OPDRACHT VAN DE REGERING

Bij brief van 12 februari 1969 verzocht de Minister van Binnenlandse
Zaken de staatscommissie onder meer interimadvies uit te brengen omtrent de vraag, of voorzien moet worden in bijzondere procedurevoorschriften met eenmalige werking ten behoeve van een algehele grondwetsherziening in de parlementaire periode na 1971. De minister lichtte
dit vraagstuk als volgt toe:
'Het betreft hier de vraag, of de procedure van het XIIIe hoofdstuk
van de Grondwet geëigend is voor een algehele gondwetsvernieuwing.
Gedacht wordt aan de mogelijkheid van een vemieuwingsprocedure
van geheel eigen aard. Mogelijk is ook het aanbrengen van bepaalde
modificaties op de normale procedure, ten einde de technische moeilijkheden uit de weg te ruimen welke bij een algehele grondwetsherziening optreden indien een of enkele van de wetsontwerpen in de tweede
lezing worden verworpen. Teneinde de coherentie van het gehele herzieningswerk te kunnen handhaven zou met het oog op een dergelijke
eventualiteit een extra armslag voor de wetgever - teneinde wetstechnisch verder voort te kunnen - noodzakelijk kunnen blijken.
In samenhang hiermee ware de vraag te bezien, of de bestaande herzieningsprocedure als normale procedure dient te worden gehandhaafd.
Indien een andere procedure aanbeveling zou verdienen, zou deze mogelijk tevens voor een algehele grondwetsherziening geëigend kunnen blijken. Alsdan zou deze nieuwe procedure reeds in 1971 in de
Grondwet opgenomen dienen te worden.'

8 2

FORMULERING DER VRAAGSTELLING

Twee vragen worden derhalve aan de staatscommissie voorgelegd: primo: Zijn ten behoeve van de realisering van een algehele grondwetsherziening bijzondere procedurevoorschriften nodig? secundo: Moet de
normale herzieningsprocedure worden gehandhaafd?
I n haar toelichting stelt de regering deze tweede vraag aan de orde wegens haar onderling verband met de eerste. Zou een andere procedure
dan die van het XIIIe hoofdstuk der Grondwet aanbeveling verdienen
als normale herzieningsprocedure, dan zou deze nieuwe procedure m*
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gelijkerwijze tevens geschikt kunnen blijken voor de realisering van een
algehele grondwetsherziening. In dat geval - aldus de toelichting - zou
deze nieuwe procedure reeds in 1971 in de Grondwet opgenomen dienen te worden. Uit dien hoofde zou eerstbedoelde vraag niet geïsoleerd
moeten worden bezien.
Deze gedachtengang gaat er van uit, dat reeds thans de vraag, of de
procedure van het XIIIe hoofdstuk als normale procedure gehandhaafd
dient te blijven, ten volle kan worden beoordeeld. De beantwoording
van deze vraag is evenwel in sterke mate &ankelijk van het karakter
en de opzet van de Grondwet, zoals deze er bij integrale herziening
komt uit te zien.
Het is immers mogelijk dat bezwaren, die tegen de bestaande herzieningsprocedure kunnen worden aangevoerd zich niet of op andere
wijze doen gevoelen, indien de Grondwet naar karakter en opzet zou
worden gewijzigd. Ook is mogelijk, dat voor een aldus gewijzigde
Grondwet een herzieningsprocedure van geheel andere aard dan die
van het XIIIe hoofdstuk passsend zou blijken. Zulks vloeit voort uit de
samenhang tussen de herzieningsprocedure en andere in de Grondwet
vastgelegde voorschriften. Zou bijvoorbeeld in een nieuwe opzet van de
Grondwet de wetgevingsprocedure op andere leest worden geschoeid,
dan zou dit zijn weerslag kunnen hebben op de herzieningsprocedure.
Ook valt te denken aan het vraagstuk van de staatsrechtelijke positie
van de Eerste Kamer, aan de problematiek van het referendum en aan
de mate, waarin eventueel op het voetspoor van de proeve van een
nieuwe grondwet tot deconstitutionalisering wordt overgegaan.
Met het oog hierop is de staatscommissie van oordeel, dat de vraag, of
in de toekomst de herzieningsprocedure die thans geldt als normale
procedure dient te worden gehandhaafd, niet in een interimrapport kan
worden beantwoord. Eerst in samenhang met de voorstellen ten aanzien
van een algehele grondwetsherziening kan te dezer zake een standpunt
worden ingenomen. Dit brengt met zich, dat naar het oordeel van de
commissie bij de gedeeltelijke grondwetsherziening van 1971 de bestaande herzieningsprocedure ongewijzigd zou dienen te blijven.
Tegen deze achtergrond heeft de staatscommissie de vraag bestudeerd,
of in 1971 bijzondere procedurevoorschriften dienen te worden opgene
men ten behoeve van een in de parlementaire periode na 1971 te realiseren algehele grondwetsherziening.
Deze vraag vertoont verschillende aspecten:
a Voldoet het XIIIe hoofdstuk der Grondwet als basis voor een alge-
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hele grondwetsherziening? Of kunnen door middel van deze procedure
slechts partiële wijzigingen in de bestaande Grondwet gerealiseerd worden, zodat reeds uit dien hoofde bijzondere procedurevoorschriften
noodzakelijk zouden zijn? Is voorts deze procedure, althans voor zoveel betreft haar hoofdlijnen, passend voor een algehele grondwetsherziening?
b Zijn aanvullende voorzieningen noodzakelijk of wenselijk, ten einde
eventuele technische of andere moeilijkheden, die bij een algehele
grondwetsherziening kunnen rijzen, uit de weg te ruimen?
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DE HUIDIGE BEPALINGEN DER GRONDWET STAAN A A S E E Y

ALGEHELE GRONDWETSHERZIENING NIET IN DE WEG

De artikelen 210 en 215 der Grondwet spreken over 'verandering
in de Grondwet'. Een dergelijke formulering wordt gebezigd in artikel
212.
Deze formuleringen wekken de suggestie, dat gedoeld wordt op gedeeltelijke herzieningen: in een bestaande tekst worden veranderingen aangebracht. Op grond hiervan kan de vraag rijzen, of de procedure van het
XIIIe hoofdstuk eigenlijk wel een juridische basis biedt voor een grondwetsherziening van integraal karakter, waarbij de bestaande grondwetstekst van begin tot eind wordt herzien.
in de literatuur stelde Oud deze vraag.I Hij betoogt, dat de vaststelling
van een nieuwe Grondwet in haar wezen niet anders is dan een verandering van de bestaande: 'Of die verandering geschiedt door het vaststellen van een geheel nieuwe tekst of door het aangeven van wijzigingen in de bestaande tekst is louter een kwestie van vorm. De veranderingen in de bestaande tekst kunnen een Grondwet heel wat radicaler
wijzigen dan het opnieuw vaststellen van de gehele tekst.'
De staatscommissie acht deze gedachtengang juist. Het verschil tussen
wijziging van afzonderlijke artikelen en een wijziging waarbij de gehele
grondwetstekst wordt vernieuwd, is ook naar haar mening voor de toepassing van de herzieningsprocedure juridisch niet van betekenis. De
hierboven weergegeven grondwettelijke terminologie staat daarom haars
inziens aan een algehele grondwetsherziening niet in de weg.
De staatscommissie tekent hierbij overigens aan, dat haar gedachten ten
aanzien van een algehele grondwetsherziening niet uitgaan naar één
wetsontwerp, waarin de nieuwe tekst van de Grondwet in één geheel
wordt opgenomen. Zoals hieronder nader zal worden toegelicht, is de
commissie van oordeel, dat het totale herzieningswerk dient te worden
verdeeld over verschillende wetsontwerpen, welke ieder voor zich bepaalde bestaande grondwetsartikelen vervangen. Met het oog op de te volgen procedure zou de commissie dan ook willen blijven spreken van
een algehele grondwetsherziening, en niet van grondwetsvernieuwing.
P. J. Oud, Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden, deel I1
blz. 32-33.
1
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DE HUIDIGE PROCEDURE IS IN HOOFDLIJNEN OOK BIJ
ALGEHELE GRONDWETSHERZIENING VERKIESLIJK

Staat derhalve het XIIIe hoofdstuk der Grondwet niet aan een algehele grondwetsherziening in de weg, dit laat de vraag open, of deze
procedure voor zodanige herziening bevredigend kan worden toegepast.
Overeenkomstig de samenvatting, vervat in paragraaf 135 van de toelichting op de proeve, kan het geldende stelsel van grondwetsherziening als volgt worden weergegeven:
a Evenals een wet komt ook een grondwetsherziening tot stand in samenwerking tussen regering en Staten-Generaal.
b De zittende Staten-Generaal zijn niet bevoegd een grondwetsherzie
ning vast te stellen. Zij kunnen slechts medewerken aan een wet, welke
verklaart dat grond bestaat bepaalde veranderingen in overweging te
nemen.
c Na de afkondiging van deze wet, houdende de voorgestelde veranderingen, worden de beide kamers ontbonden en vinden verkiezingen
plaats.
d De nieuw optredende Staten-Generaal nemen het voorstel in behandeling en kunnen het slechts met twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen aannemen. Recht van amendement bestaat in deze
fase niet.
Bij de overweging van de vraag, of deze procedure bevredigend is te
achten voor een algehele grondwetsheniening, dient - zoals hierboven
reeds werd aangegeven - er niet van te worden uitgegaan, dat zodanige
herziening op zichzelf belangrijker is dan een gedeeltelijke herziening.
Het belang van een grondwetsherziening wordt niet bepaald door haar
omvang, maar door haar inhoud. Het feit dat een herziening een algeheel karakter heeft, betekent derhalve niet, dat uit dien hoofde aan extra waarborgen behoefte zou bestaan. Wel rijst de vraag, of een algehele herziening bijzondere eisen stelt, waaraan bij toepassing van de
bestaande procedure niet kan worden voldaan. Ais zodanig vragen de
volgende facetten van een algehele grondwetsheniening de aandacht.
In de eerste plaats zal de parlementaire behandeling in eerste lezing van
de desbetreffende herzieningsvoorstellen een zwaar beroep doen op tijd
en werkkracht van de kamerleden. Een bijzondere procedure, waardoor het parlement te dezer zake wordt ontlast, verdient derhalve overweging.
In de tweede plaats zal juist ten aanzien van een algehele grondwetsTweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)

HET XIIIe HOOFDSTUK DER GRONDWET ALS BASIS VOOR EEN
ALGEHELE GRONDWETSHERZIENING
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1967 Commissie-Cals/Donner, verslag, plenair, 1969-09-19

herziening, indien deze diep ingrijpt, behoefte kunnen bestaan aan een
bijzondere uitspraak van het electoraat. De ervaring leert, dat de volgens de geldende procedure vereiste herzieningsontbinding deze uitspraak niet gemakkelijk tot haar recht doet komen. Zulks hangt er mee
samen, dat de na een herzieningsontbinding gekozen kamers een dubbele taak hebben: zij moeten oordelen over de herzieningsvoorstellen,
maar tevens gedurende de komende parlementaire periode hun normale
taak vervullen. Deze dubbele taakstelling heeft reeds invloed op de
verkiezingen; na een herzieningsontbinding kan in de verkiezingsstrijd
de grondwettelijke problematiek niet zonder meer worden uitgedragen,
maar speelt de algemene politieke problematiek, die slechts zelden met
eerstgenoemde zal samenvallen, een belangrijke rol. Met het oog op
het voorgaande dient te worden overwogen, of ten behoeve van een algehele grondwetsherziening de geldende procedure in dier voege gewijzigd zou dienen te worden, dat de eindbeslissing hetzij rechtstreeks hetzij middellijk in handen van het electoraat wordt gelegd, zonder inschakeling van de Staten-Generaal.
Het eerstbedoelde punt wijst in de richting van een grondwetskamer
voor de eerste lezing; d.w.z. een college, dat speciaal met het oog op
de behandeling en vaststelling van de herzieningsvoorstelien wordt gekozen. Doordat het heizieningswerk aldus geheel bij deze grondwetskamer zou worden geconcentreerd, zouden de Staten-Generaal zich ten
volle aan hun parlementaire taak kunnen blijven wijden.
Ter ondervanging van de in de tweede plaats genoemde moeilijkheid,
dat een uitspraak van het electoraat over de herzieningsvoorstellen niet
goed tot zijn recht pleegt te komen, zou eveneens gedacht kunnen
worden aan het kiezen van een grondwetskamer, doch dan voor de
tweede lezing. Gewezen kan worden op de in 1946 en 1951 door de
regering gedane voorstellen om de tweede lezing te onttrekken aan de
Staten-Generaal en in handen te leggen van een met het oog hierop
gekozen grondwetskamer.' Ook zou mogelijk zijn om in plaats van de
tweede lezing door de Staten-Generaal de herzieningsvoorstellen aan een
referendum te onderwerpen. Beide oplossingen geven het electoraat de
gelegenheid zich over de herzieningsvoorstelien uit te spreken, zonder
1 Ook hij een procedure met een grondwetskamer in eerste lezing zou hierdoor - zij
het slechtsin beperkte mate, aangezien op het tijdstip van de verkiezing van de kamer
de herzieningsvoorstellennog niet zijn vastgesteld, doch waarschijnlijk wel in ontwerp
gereed zijn - een electorale uitspraak over de voorgenomen herziening kunnen worden
verkregen; de beoogde richting zal althans door de kiezers kunnen worden geïndiceerd.
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dat in deze uitspraak een beoordeling van de algemene politieke problematiek behoeft mee te spelen.
Hoewel de staatscommissie oog heeft voor de voordelen, welke aan de
hier genoemde procedures zouden zijn verbonden, acht zij toch geen
van deze stelsels aanbevelenswaardig voor een algehele grondwetsherziening.
Een grondwetskamer voor de eerste lezing heeft de commissie eenstemmig afgewezen. Indien deze kamer het karakter zou hebben van een
grondwetgevende vergadering, in die zin dat de grondwetsherziening
door middel van één enkele lezing in dit college definitief tot stand zou
komen, zouden de aan het thans geldende stelsel verbonden waarborgen tegen herzieningsvoorstellen, welke op weerstand bij het electoraat
stuiten, o p ontoelaatbare wijze worden aangetast.
Een tweede lezing, waaraan een gelegenheid voor het electoraat om zich
uit te spreken is voorafgegaan, acht de commissie onontbeerlijk. Doch
ook indien zodanige tweede lezing zou plaatsvinden, ziet de commissie
tegen de hier bedoelde grondwetskamer overwegend bezwaar.
Bedacht dient te worden, dat de grondwetskamer niet de gevolgen behoeft te dragen van haar votum. In de geldende procedure geschiedt de
behandeling van de herzieningsvoorstellen in gemeen overleg tussen regering en Staten-Generaal. De Staten-Generaal vormen in ons constitutionele bestel het draagvlak voor het regeerbeleid; in zoverre dragen
zij een rechtstreekse mede-verantwoordelijkheid voor de situatie, welke
door de nieuwe grondwettelijke opzet wordt opgeroepen. De beslissingen van de Staten-Generaal maken derhalve deel uit van een meer algemene politieke taakuitoefening. Een verantwoorde besluitvorming
wordt daardoor zo goed mogelijk gewaarborgd. In het bijzonder nu het
hier betreft een algehele grondwetsherziening, welke op zeer verschillende terreinen van het staatkundig leven veranderingen met zich kan
brengen, komt aan deze waarborg grote betekenis toe. Een grondwetskamer als hier bedoeld kan echter naar haar aard deze waarborg niet
geven; dit college wordt als zodanig nooit voor de consequenties van
zijn handelen gesteld.
De meerderheid van de commissie acht deze bezwaren - zij het in mindere mate - eveneens verbonden aan een grondwetskamer in tweede
lezing. Weliswaar zijn bij deze procedure de herzieningsvoorstellen in
eerste lezing door de Staten-Generaal vastgesteld, doch ook de eindbeslissing omtrent de grondwetsherziening kan niet van de algemene
politieke verantwoordelijkheden worden losgemaakt. Het betreft hier
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een algehele grondwetsherziening; het door zodanige herziening bestreken terrein kan tal van problemen omvatten, welke niet aan de beslissing van de Staten-Generaal kunnen worden onttrokken.
Tenslotte valt een procedure met een grondwetskamer in tweede l
e
zing niet van een zekere halfslachtigheid vrij te pleiten. Indien een meer
directe uitspraak van het electoraat omtrent aanvaarding of verwerping
van de herzieningsvoorstellen wordt beoogd, bestaat onvoldoende aanleiding hiertoe een intermedïërend lichaam in te schakelen. In plaats van
deze oneigenlijke vorm van referendum zou dan beter een rechtstreeks
votum van het electoraat kunnen plaatsvinden.
Enkele leden van de staatscommissie kunnen zich in verschillende opzichten in de hierboven weergegeven gedachtengang vinden, doch zouden de accenten anders willen leggen, waardoor zij tot een andere afweging komen van de voor- en nadelen van een in tweede lezing optredende grondwetskamer. Huns inziens biedt een zodanige grondwetskamer een hanteerbare oplossing voor de vraag, hoe bevorderd zou
kunnen worden, dat een uitspraak van het electoraat over de herzieningsvoorstellen zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Deze leden zijn
van oordeel, dat de vrees, dat deze kamer in te geringe mate oog zal
hebben voor de praktische consequenties van de genomen beslissingen,
overtrokken is, aangezien de voorstellen reeds in de eerste lezing door
de Staten-Generaal zullen zijn vastgesteld, zodat de keuze nog slechts
gaat tussen aanvaarding of verwerping. Gezien deze beperkte vrijheid
van handelen achten deze leden ook de omstandigheid, dat de grondwetskamer niet voor de consequenties van haar handelen wordt gesteld, geen overwegend bezwaar.
Een referendumsprocedure tenslotte leent zich naar het oordeel van de
staatscommissie niet voor een integrale grondwetsherziening. Bij zodanige herziening komen zo uiteenlopende vraagstukken aan de orde, dat
van het electoraat niet kan worden gevergd hierover door middel van
één rechtstreeks votum een uitspraak te doen. Evenmin is het mogelijk
verschillende herzieningsvoorstellen afzonderlijk aan het oordeel van
het electoraat te onderwerpen; dit stelt zo mogelijk nog hogere eisen
aan de kiezer, terwijl voorts het onderling verband tussen de herzieningsvoorstellen bij een dergelijke gang van zaken niet tot zijn recht
zou komen.
Samenvattend is de staatscommissie van oordeel, dat een algehele
grondwetsherziening weliswaar bijzondere eisen stelt, doch dat aan deze
eisen niet tegemoet ware te komen door de hoofdlijnen van de geldende

Tweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)

RAPPORT

INZAKE

DE PROCEDURE VAN GRONDWETSHERZIENING

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1967 Commissie-Cals/Donner, verslag, plenair, 1969-09-19

procedure te wijzigen.' De geldende procedure lijkt beter bruikbaar dan
de besproken alternatieve oplossingen. De vaststelling van de grondwetsherziening ligt in deze procedure geheel in handen van regering en
Staten-Generaal. Mede gezien de bezwaren, verbonden aan genoemde
alternatieve mogelijkheden, acht de staatscommissie zulks de meest
wenselijke opzet voor een algehele grondwetsherziening. Voorts krijgt
door middel van de tussentijdse kamerontbinding het electoraat de gelegenheid zich over de algemene strekking van de herzieningsvoorstellen uit te spreken. Ofschoon de ervaring leert, dat de henieningsontbinding er niet gemakkelijk toe leidt, dat het electoraat bewust bij de
aanhangige herzieningsvoorstellen wordt betrokken, wordt door deze
herzieningsontbiiding niettemin gewaarborgd, dat het electoraat zich
kán uitspreken. Doordat bovendien in de tweede lezing het amendementsrecht ontbreekt, wordt verzekerd, dat het herzieningswerk in de
laatste fase niet een door het electoraat onvooniene wending krijgt.
Juist bij een algehele grondwetsherziening acht de staatscommissie dit
van grote betekenis. Als geheel vormen deze bestaande voorschriften
een stelsel van voorzieningen, dat, vergeleken met de besproken alternatieve oplossingen, bevredigende perspectieven opent voor de verwezenlijking van een algehele grondwetsherziening. Bovendien pleit tegen
een wijziging van de hoofdlijnen van de geldende procedure, dat hierdoor de indruk zou kunnen worden gewekt, dat beoogd wordt de realisatie van de grondwetsherziening te vergemakkelijken.

1 De heer Gruijters is van mening, dat een partiële herziening van de Grondwet tevens een - bij afzonderlijk wetsvoorstel in te dienen - verandering van de procedure
van grondwetswijziging dient in te houden. Zijns inziens past de wijze, waarop de
Eerste Kamer ook na haar ontbinding in geval van een voorstel tot grondwetswijziging - wordt gekozen zo weinig bij het karakter van een volksraadpleging, welke aan
deeventuele vaststelling vaneen grondwetswijzigingvooraf gaat (artikel 21 1 der Grondwet), dat de Eerste Kamer in het tweede stadium van een grondwetswijziging ten spoedigste uitgeschakeld dient te worden. Dit kan zijns inziens het beste geschieden door
dienovereenkomstige aanpassing van artikel 21 1 en voor zover nodig van artikel 212.
In artikel 211 worden de woorden 'Kamers' dan vervangen door 'Tweede Kamer' en
- afhankelijk van de vraag, of het woord 'vastgesteld' op het eerste en tweede of uitsluitend op het tweede stadium van een grondwetswijzigingslaat - wordt in artikel 212
het woord 'Staten-Generaal' al dan niet vervangen door 'Tweede Kamer'.

-
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1

NOODZAAK VAN AANVULLENDE BEPALiNGES

De vraag, of aanvullende voorzieningen noodzakelijk of ,oelw.C1 zijn
teneinde eventuele technische of andere moeilijkheden uit de \\-eg
te ruimen, houdt in het bijzonder verband met het zowel in de voriee
als in deze eeuw gevolgde gebmik, dat voorstellen tot grondwetcberziening in de vorm van afzonderlijke wetsontwerpen bij de Staten-Generaal worden ingediend, zulks meestal in dier voege, dat alle veranderingen, die betrekking hebben op hetzelfde hoofdstuk van de Grondwet. in
één wetsontwerp worden verenigd.
Wanneer in het kader van de bestaande herzieningsprocedure dit systeem van afzonderlijke wetsontwerpen ook bij een integrale grondnetsherziening zou worden gevolgd, zouden zich echter specifieke technische moeilijkheden kunnen voordoen, waarvoor een bijzondere voorziening noodzakelijk is.
Indiening bij afzonderlijke wetsontwerpen impliceert, dat rekening moet
worden gehouden met de mogelijkheid van verwerping van een of meer
der wetsontwerpen. Vindt de verwerping plaats in de eerste lezing, dan
is niet uitgesloten, dat alsnog een novelle kan worden ingediend, welke
op voldoende ondersteuning vanuit de kamers kan rekenen. Verwerping in de tweede lezing - in welke fase de kans hierop het grootste is,
gezien het vereiste van gekwalificeerde meerderheid - kan echter niet
meer op die wijze worden opgevangen.
Bij een gedeeltelijke grondwetsherziening is dit doorgaans uit wetstechnisch oogpunt niet bezwaarlijk: het met het verworpen wetsontwerp
corresponderend gedeelte van de bestaande Grondwet blijft ongewijzigd gehandhaafd, doch ook deze oude tekst blijft passen in de structuur van de Grondwet, mals deze er na de aanvaarding van de overige
wetsontwerpen komt uit te zien.
Dit ligt anders, indien in het kader van een integrale grondwetsherziening de herzieningsvoorstellen de strekking hebben het uitwendig beeld
en de inhoud van de bestaande Grondwet in belangrijke mate om te
vormen, zulks te meer indien de verdeling van de stof over de verschillende hoofdstukken in de voorgestelde grondwetstekst sterk zou afwijken van die van de bestaande Grondwet. Verwerping van een gedeelte
van het herzieningswerk zou dan met zich kunnen brengen, dat de innerlijke samenhang van de voorstellen wordt doorbroken. Redactioneel
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zou dan de nieuw gevormde Grondwet, welke uit brokstukken oude en
nieuwe tekst zou gaan bestaan, waarschijnlijk een hybridisch karakter
vertonen. Mogelijk is echter ook, dat de verschillende tekstgedeelten
inhoudelijk niet meer op elkaar zijn afgestemd, zodat een legislatief
monstrum zou ontstaan.
Met een dergelijke moeilijkheid was ook de staatscommissie-Van Schaik
geconfronteerd. In haar ontwerp voor een nieuwe Grondwet was een additioneel artikel opgenomen, waarin aan de wetgever de bevoegdheid
werd gegeven om, na de totstandkoming in tweede lezing van de herzieningsvoorstellen, bij gewone wet de indeling in hoofdstukken en afdelingen en de rangschikking van de artikelen van de herziene Grondwet te wijzigen, alsmede om aan de hoofdstukken en afdelingen waar
nodig nieuwe opschriften te geven, zulks overeenkomstig een in dat additioneel artikel opgenomen schema. Afwijking van dit schema zou
slechts zijn toegestaan, indien dit om redenen van wetstechnische aard
ten gevolge van het niet-aannemen in tweede lezing van een of meer
van de wijzigingsontwerpen noodzakelijk zou zijn.
Deze bepaling gaf een redelijke oplossing voor de moeiIijkheden, weIke
met name de gewijzigde systematiek van het ontwerp van de commissie met zich bracht. De indiening van de herzieningsontwerpen zou
kunnen plaatsvinden bij afzonderlijke wetsontwerpen, afgestemd op de
hoofdstukken van de bestaande Grondwet; de aldus vastgestelde nieuwe
artikelen zouden daarna door de wetgever in de nieuwe systematiek
worden ingevoegd, waarbij voldoende speelruimte zou bestaan om de
gevolgen van verwerping van een of meer der wetsontwerpen op te
vangen.
Deze prmedure kan echter alleen uitkomst bieden, indien de nieuwe
artikelen zowel naar redactie als naar betekenis een vrij grote mate van
overeenkomst vertonen met de bestaande grondwetsartikelen. Is dit
niet het geval - en thans zal rekening moeten worden gehouden met de
mogelijkheid van voorstellen, welke in sterkere mate afwijken van het
patroon van de bestaande Grondwet dan de voorstellen van de staatscommissie-Van Schaik - dan is een ruimere armslag voor de wetgever
noodzakelijk.
Opgemerkt zij, dat deze technische knoop zou kunnen worden doorgehakt, door het gehele herzieningswerk in één enkel wetsontwerp te
bundelen. GedeeItelijke verwerping in de tweede lezing is dan uitgesloten: de kamers zullen nog slechts een voor of tegen ten aanzien van
het gehele pakket kunnen uitspreken.
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De staatscommissie acht deze oplossing echter niet aanbevelenswaard.
De keuze tussen prendre OU laisser is te ongenuanceerd dan dat zij bij
een zo belangrijke aangelegenheid als een integrale grondwetsherziening
aan de leden der Staten-Generaal zou mogen worden opgedrongen. Het
dient mogelijk te zijn, dat overwegende bezwaren tegen een onderdeel
van de herziening geldend gemaakt worden, zonder dat men op grond
van de gevolgde procedure genoopt is deze bezwaren af te wegen tegen
het belang van de verwezenlijking van het gehele herzieningswerk.
Voorts zou deze procedure ertoe kunnen leiden, dat bezwaren tegen
verschillende onderdelen van de grondwetsherziening, welke bij de onderscheidene groeperingen in de kamers kunnen leven, worden geaccumuleerd, zodat uit dien hoofde de in de tweede lezing vereiste gekwalificeerde meerderheid niet wordt gehaald.

8 2

ADVIES VAN DE COMMISSIE

Een zodanige oplossing van de geschetste moeilijkheid zou de commissie derhalve willen ontraden. Veeleer dient een oplossing te worden gezocht door aan de herzieningsvoorschriften een bepaling toe te voegen,
welke de wetgever in de gelegenheid stelt de bij een integrale grondwetsherziening vastgestelde nieuwe tekst zo nodig glad te strijken, maar
welke tevens de geldende procedurele waarborgen zo min mogelijk aantast.
Dit zou kunnen geschieden, door in het kader van de gedeeltelijke
grondwetsherziening van 1971 devolgende bepaling onder de additionele
artikelen op te nemen:

Indien bij algehele grondwetsherziening een of meer voorstellen tot
verandering in de Grondwet in tweede lezing niet door de Staten-Generaal worden aangenomen, kunnen vóór de goedkeuring door de Koning
van de aangenomen voorstellen bij wet aanpassingen worden aangebracht.
Zodanige wet kan:
a de aangenomen voorstellen en de ongewijzigd gebleven bepalingen
van de Grondwet voor zoveel nodig aan elkaar aanpassen;
b de indeling in hoofdstukken, paragrafen en artikelen, de opschriften en de nummering van de artikelen wijzigen.
Het ontwerp van een wet, als bedoeld onder a, kunnen de kamers der
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Staten-Generaal niet aannemen dan met twee derden der uitgebrachte
stemmen.
Overeenkomstig deze opzet krijgt de wetgever op twee punten extra
armslag, indien zuiks ten gevolge van de verwerping in tweede lezing
van een of meer der wetsontwerpen noodzakelijk is.
Het eerste punt betreft het op elkaar afstemmen van de aangenomen
wijzigingen en de ten gevolge van de verwerping of anderszins gehandhaafde tekst. Het behoeft geen betoog, dat, hoezeer ook een dergelijke
aanpassing noodzakelijk kan zijn om tot een sluitend geheel te komen,
te dezer zake de nodige terughoudendheid geboden is. Zin en strekking
van de aan te passen voorschriften mllen ongewijzigd dienen te blijven. In de voorgestelde tekst wordt dit tot uitdrukking gebracht door
de woorden 'voor zoveel nodig'. In aansluiting op het systeem van de
normale herzieningsprocedure wordt voorts voor de totstandkoming van
deze aanpassingswetgeving een minimum vereist van twee derden van
het aantal uitgebrachte stemmen in elk van beide kamers.
Het tweede punt betreft de indeling van de Grondwet, de opschriften
van de verschillende onderdelen en de nummering van de artikelen.
Hier gaat het uitsluitend om de uiterlijke vormgeving van de Grondwet;
aan de waarborg, welke in de eis van gekwalificeerde meerderheid voor
de aanneming van een voorstel is gelegen, bestaat te dezer zake geen
behoefte. Hierbij zij opgemerkt, dat de verwijzingen kunnen worden
aangepast ingevolge het bestaande artikel 214 der Grondwet.
In het voorgestelde systeem zal de goedkeuring door de Koning van de
volgens de normale procedure aangenomen voorstellen voorlopig worden aangehouden. Eerst zullen de hier bedoelde aanpassingswetten tot
stand komen. Tegelijk met de goedkeuring van deze wetsvoorstellen
vindt de goedkeuring plaats van eerstbedoelde voorstellen, zoals gewijzigd door de aanpassingswetten; daarna kan de herziene en aangepaste
Grondwet worden afgekondigd.
Een speciale voorziening voor het geval de aanpassingen niet of slechts
ten dele slagen, bijvoorbeeld doordat de gekwalificeerde meerderheid
niet wordt gehaald, is niet opgenomen. De staatswmmissie ziet hiertoe
onvoldoende aanleiding. Bedacht dient te worden dat de eventuele verwerping van een aanpassingsontwerp kan worden opgevangen door de
indiening van een novelle, welke beter met de inzichten van de kamers
strookt. Het is niet waarschijnlijk, dat aanpassingsontwerpen in geen
enkele vorm de vereiste instemming van de kamers zouden kunnen
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verwerven. Zou niettemin na verloop van tijd blijken, dat onoverkomeiijke moeilijkheden bestaan, dan zou het gerechtvaardigd kunnen
zijn om de goedkeuring door de Koning aan een of meer van de door
de Staten-Generaal aanvaarde gedeelten van het herzieningswerk te
onthouden.
De staatscommissie meent er goed aan te doen laatstbedoelde mogelijkheid te vermelden. Zulks houdt niet in, dat naar het oordeel van de
commissie gerede kans bestaat, dat deze mogelijkheid zich zou verwe
zenlijken. De realisering van een algehele grondwetsherziening is geen
eenvoudige zaak; de voorgestelde bijzondere procedureregels effenen
echter in voldoende mate het pad.
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Minister van Staat
lid van het Hof van Justitie der Europese Gemeen-

MR. J. M. L. TH. CALS,

MR. A. M. DONNER,

schappen

Leden:
DR. M. ALBRECHT

lector aan de Rijksuniversiteit te Leiden
PROFESSOR DR. H. DAUDT, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
MEVROUW A. FORTANIER-DE WIT, oud-lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal
DR. N. CRAMER,

DRS. J. P. A. GRUIJTERS
PROFESSOR MR. J. VAN DER HOEVEN,

hoogleraar aan de Universiteit van

Amsterdam
hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Siburg
MR. J. M. KAN, lid van de Raad van State
DR. D. H. M. MEUWISSEN, wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam
DRS. J. W. DE POUS, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad
MR. J. H. PRINS, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
MR. Y. SCHOLTEN, oud-minister van Justitie
PROFESSOR MR. D. SIMONS, hoogleraar aan de Nederlandse Economische
Hogeschool te Rotterdam
DR. A. J. VERBRUGH, secretaris van het Gereformeerd Politiek Verbond
IR. H. B. J. WITTE, burgemeester van Eindhoven
PROFESSOR MR. H. J. M. JEUKENS,

Secretaris:
MR. H. GRITTER,

raadadviseur bij het M i t e n e van Binnenlandse

Zaken
Tweede Rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet ('s-Gravenhage 1969)

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1967 Commissie-Cals/Donner, verslag, plenair, 1969-09-19

MR. J. BOESJEs,

administrateur bij het M i s t e r i e van Binnenlandse

Zaken
MR. C. BORMAN,

administrateur bij het Ministerie van Binnenlandse

Zaken
PROFESSOR DR. P. H. VAN DER BURG,

hoogleraar aan de Katholieke Ho-

geschool te Tilburg
lector aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam
MR. R. H.. RARTOG, referendaris bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken
MR. J. H. KIST, administrateur bij het Ministerie van Algemene Zaken
MR. CHR. R. NIESSEN, referendaris tweede klasse bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken
DR. J. J. OOSTENBRWR, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
MEVR. S. SCHUTTE, hoofdcommies bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken
DR. J. T. VAN STEGEREN, raadadviseur bij het Ministene van Binnenlandse Zaken
MR. M. C. B. BURKENS,

Toegevoegd deskundige voor kiesrechtzaken:
MR. DR. W. K. J. J. VAN OMMEN KLOEKE, secretaris

van de Kiesraad
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