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13 994 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in 
overweging te nemen tot verandering in de Grondwet 
van de bepalingen inzake openbare lichamen voor 
beroep en bedrijf en andere dan in de Grondwet 
genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid 

' Samenstelling: Vermeer (PvdA), Kolthoff 
(PvdA), Teijssen (CDA), (voorzitter), W. F. de 
Gaay Fortman (CDA), Van Someren-Downer 
(VVD), Feij (VVD), Trip (PPR), Umkers (CPN), 
Meuleman (SGP), Van der Jagt (GPV), Vogt 
(PSP), Maris (-). 

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ALGEMENE 
ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN1 

Vastgesteld 25 september 1979 

In het algemeen konden de leden van de V.V.D.-fractie zich verenigen met 
het onderhavig wetsontwerp. 

Enige aarzeling hadden zij intussen met betrekking tot een gedeelte van 
het gestelde in artikel 7.12 lid 1 en lid 2. Gesteld dat het acceptabel zou zijn, 
dat openbare lichamen voor beroep en bedrijf ook krachtens de wet kunnen 
worden ingesteld - het gangbare wettelijke stelsel wordt hierdoor als het 
ware achteraf grondwettelijk «gedekt» - dan vroegen zij zich toch af, of het 
nu wel zo wenselijk is, dat ook de andere openbare lichamen krachtens de 
wet kunnen worden ingesteld en verordenende bevoegdheid kunnen verkrij-
gen. Juist deze andere openbare lichamen kunnen veelsoortig van aard zijn 
en met bijzondere taken zijn belast. In dit verband noemden zij als voorbeeld 
de ingepolderde gebieden waar nog geen gemeente functioneert of een li-
chaam als Rijnmond. 

De aan het woord zijnde leden vonden het ongewenst, dat behalve de 
openbare lichamen voor beroep en bedrijf ook de andere openbare licha-
men nu krachtens de wet, derhalve bij voorbeeld bij algemene maatregel 
van bestuur kunnen worden ingesteld en verordenende bevoegdheid kun-
nen verkrijgen. Te meer, waar artikel 162 van de huidige Grondwet juist ten 
aanzien van deze andere lichamen de wetgever zelf bevoegd maakt. Zij zou-
den een nadere uiteenzetting van de Regering op dit punt zeer op prijs stel-
len. 

De voorzitter van de commissie, 
Teijssen 

De griffier van de commissie, 
Liesveld 
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