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Verandering in de Grondwet, bestaande in schrapping 
van de artikelen 198 en 199 

Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging 
van de aanduiding der krijgsmacht (artikelen 68, 

180 en 195) 

Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging 
van bepalingen betreffende de buitenlandse betrekkingen 

Verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing 
onderscheidenlijk het openen van de mogelijkheid tot 
aanpassing van de Grondwet aan de nieuwe rechtsorde 

Verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding 
van hel aantal leden van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal (artikel 91) 

Verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding 
van het aantal leden van de Eerste Kamer der Staten-

Generaal (artikel 92) 

Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging 
van enige bepalingen betreffende de provinciën 
(artikelen 137, 138, 139, 143, 145 en 150) 

Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming 
van een additioneel artikel met het oog op regeling van 

het toezicht op de gemeenten in nieuw ingepolderde, 
nog niet provinciaal ingedeelde gebieden 

Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging 
van de bepalingen omtrent schadeloosstelling, kosten en 
pensioen voor leden van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal (artikelen 99 en IV) 

Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging 
van artikel 101, voor zover betreft kostenvergoeding voor 

de leden van de Eerste Kamer der Staten-G'eneraal 

Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging 
van de aanduiding der krijgsmacht in de artikelen 90 

en 195, tweede lid 

NOTA NAAR AANLEIDING VAN H E T VERSLAG 
(Ingezonden bij brief van 9 juli 1956) 

No. 8 

Mede namens de overige bij deze materie betrokken ambt
genoten veroorloven de ondergetekenden zich naar aanleiding 
van het Verslag betreffende de nevenvermelde voorstellen, het 
volgende op te merken. 

Verscheidene leden herhaalden, dat zij het een vreemde 
figuur achten, deze voorstellen tot wijziging van de Grondwet 
te behandelen met een demissionair Kabinet. De onderge
tekenden merken op, dat de indiening van de onderhavige 
voorstellen van wet een zaak van formele aard is, voortvloeien
de uit artikel 211 der Grondwet. Het gaat hier om voorstellen, 
ten aanzien waarvan de wet verklaard heeft, dat er grond be
staat tot het in overweging nemen, en ten aanzien waarvan, 
naar wordt aangenomen, een staatsrechtelijke plicht bestaat 
deze aan de orde te stellen tot inleiding van de behandeling 
door de nieuwverkozen Kamer der Staten-Generaal. Dat 
de Kamer het tijdstip van behandeling zodanig heeft ge
kozen, dat deze zal plaatsvinden met het demissonaire Ka
binet, kunnen de ondergetekenden zeer wel verstaan, in het 
bijzonder gezien het feit, dat op een spoedige uitbreiding van 
het aantal leden der Staten-Generaal prijs wordt gesteld. In
middels zagen de ondergetekenden met voldoening, dat de hier 
aan het woord zijnde leden het bezwaar overigens niet van zo 
overwegende aard achten, dat zij zich tegen de behandeling zou

den moeten verzetten, nu ten aanzien van deze voorstellen een zo 
grote mate van overeenstemming tussen de Regering en de 
Kamer bestaat. De ondergetekenden zijn het met deze ziens
wijze eens. 

Wetsontwerp, gedrukt onder 4402, no. 5 (aanpassing onder
scheidenlijk het openen van de mogelijkheid tot aanpassing van 
de Grondwet aan de nieuwe rechtsorde). 

De ondergetekenden zijn het eens met de zeer vele leden, 
die herhaalden, dat zij het bezwaar van enige leden tegen de 
inhoud van artikel 1 der Grondwet niet deelden. Nederlands 
Nieuw-Guinea is deel van het Koninkrijk en dient om die 
reden in artikel 1 genoemd te worden. 

Wetsontwerp, gedrukt onder 4403, no. 2 (uitbreiding van 
het aantal leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal). 

In tegenstelling met verscheidene leden, hier aan het woord, 
zijn zeer vele andere leden van oordeel, dat, uitgaande van de 
wenselijkheid van een uitbreiding van de Kamers der Staten-
Generaal, een vergroting van het aantal leden tot 120 geen 
bevrediging kan geven, doch een tot 150 voor de hand ligt. 
Dit is ook de mening geweest van een grote meerderheid van 
de Kamer in eerste lezing. Bovendien wijzen de ondergeteken
den er nog op, dat het aantal Kamerleden bij de Grondwet 
moet worden vastgesteld, hetgeen de gedachte van een bij 
voorbaat als voorlopig aangeduide oplossing moeilijker te 
handhaven maakt. 

Met betrekking tot de kosten, welke het gevolg zullen zijn van 
de voorgenomen uitbreiding, delen de ondergetekenden mede, 
dat de ramingen van de leden, die deze kwestie van onderge
schikte betekenis achten, in het algemeen juist moeten worden 
geacht. De inzichten van de leden omtrent hetgeen aan onmid
dellijke voorzieningen getroffen moet worden, menen de onder
getekenden in eerste instantie ter toetsing aan de Kamer zelf te 
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moeten overlaten. De vraag, of de vergaderzaal groot genoeg 
is voor 150 zitplaatsen, werd van deskundige zijde reeds be
vestigend beantwoord. Naar het oordeel van de ondergeteken
den bestaat er geen aanleiding op grond van een prognose 
der kosten te besluiten de uitbreiding van het ledental voor
lopig niet te doen doorgaan. 

Wetsontwerp, gedrukt onder 4403, no. 3 (uitbreiding van 
het aantal leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal). 

Een grote meerderheid van beide Kamers sprak zich in 
eerste lezing uit voor uitbreiding. De motieven daartoe: uitbrei
ding van werkzaamheden, internationale activiteiten der leden, 
enz., beperken zich niet tot de Tweede Kamer, terwijl boven
dien nog weegt het argument, dat de getallcnverhouding tussen 
het aantal leden van de Tweede Kamer en dat van de Eerste 
Kamer niet dient te worden gewijzigd. De ondergetekenden 
zien geen aanleiding de totstandkoming van de uitbreiding niet 
te bevorderen. 

In de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag van 
de Commissie van Rapporteurs der Eerste Kamer inzake 
een viertal ontwerpen van Rijkswet tot het in overweging 
nemen van voorstellen tot verandering in de Grondwet 
(zitting 1955—1956, no. 151«, § 5), is reeds opgemerkt, dat 
het nieuwe Kabinet zal hebben te beoordelen of de uitbreiding 
van de beide Kamers al dan niet gelijktijdig tot stand zal 
dienen te komen. Mocht gekozen worden voor gelijktijdige 
uitbreiding van beide Kamers, dan zal in het Koninklijk besluit, 
dat ingevolge het gestelde in de thans aanhangige additionele 
artikelen V en VI de nadere regeling voor de uitbreiding dient 
aan te geven, de datum, waarop het centraal stembureau voor 
de verkiezing van de leden der Staten-Generaal de 50 nieuwe 
leden der Tweede Kamer zal benoemd verklaren, zodanig 
moeten worden vastgesteld, dat door dit bureau op die dag 
tevens de uitslag van de verkiezing voor de Eerste Kamer kan 
worden vastgesteld. Deze verkiezing zal met andere woorden 
enige dagen tevoren moeten plaatsvinden. Op de 21ste dag 

na deze handelingen van het centraal stembureau zullen beide 
Kamers dan in hun uitgebreide vorm zijn samengesteld. 

In antwoord op de vraag, wanneer de nieuwe leden kunnen 
optreden, zij medegedeeld, dat, wederom uitgaande van de ge
dachte, dat beide Kamers tegelijk zullen worden uitgebreid, 
tussen het ogenblik, waarop de Eerste Kamer de ontwerpen 
in tweede lezing zal hebben goedgekeurd, en dat, waarop de 
nieuwe Kamers zullen bijeenkomen, een periode van ongeveer 
2 J maand zal moeten liggen, welke nodig is voor de plechtige 
afkondiging der Grondwetsherziening, de kandidaatstelling en 
verkiezing van de leden der Eerste Kamer, alsmede de be-
noemdverklaring van de 50 nieuwe leden der Tweede Kamer. 
Indien tot afzonderlijke uitbreiding mocht worden besloten, 
zal de benoemdverklaring van de leden der Tweede Kamer 
ongeveer 30 dagen eerder kunnen plaatsvinden. 

Aangezien op dit ogenblik nog niet vaststaat, wanneer de 
Eerste Kamer met de behandeling der Grondwetsherziening 
gereed zal zijn, kan evenmin worden aangegeven, wanneer de 
nieuwe leden aan de werkzaamheden der Kamers kunnen deel
nemen. Ook naar de mening van de ondergetekenden zal dit zo 
spoedig mogelijk dienen te geschieden. 

Mocht de Eerste Kamer in de eerste helft van augustus 
haar taak ten aanzien van de Grondwetsherziening hebben 
beëindigd, dan staat daarmede reeds vast, dat de kandidaat
stelling voor de verkiezing van de leden der Eerste Kamer in 
elk geval in september zal vallen, derhalve buiten de vakantie
maanden. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

W. DREES. 

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., 
J. C. VAN OVEN. 


