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De leden van de fractie van de P.v.d.A. bleven het betreuren dat een bepa-
ling als thans in artikel 190 eerste zin staat niet is opgenomen. Twij fel over 
de waarde van dergeli jke intentieverklar ingen is gerechtvaardigd, maar de 
Regering zal toch wi l len toegeven, dat in de artikelen 1.18 e.v. eveneens een 
aantal intenties zijn geformuleerd. 

De leden van de fractie van het C.D.A. hadden na de schrifteli jke en mon-
del inge behandel ing van het wetsontwerp in de Tweede Kamer geen be-
hoefte aan een uitvoerige schrifteli jke voorbereid ing van de behandel ing in 
de Eerste Kamer. Zij konden zich verenigen met het doen verval len van de 
artikelen 73 en 190-192 van de huidige Grondwet. Tijdens de behandel ing in 
de Tweede Kamer is artikel 5.2.7a (amendement van de leden Wöltgens en 
Van Amelsvoor t , stuk nr. 11) ingevoegd, bepalende dat de wet het geldstel-
sel regelt. Deze leden vernamen gaarne welke betekenis aan de ui tdrukking 
«geldstelsel» moet worden gegeven. In hoeverre zal bij opneming van dit ar-
tikel in de Grondwet in de toekomst op dit terrein meer bij wet moeten wor-
den geregeld dan thans het geval is? 

De leden van de fractie van de V.V.D. vonden dat het voorstel tot het doen 
verval len van artikel 72, eerste zin («De Koning heeft het opperbestuur van 
de algemene geldmiddelen») beter in dit wetsontwerp had kunnen worden 
«meegenomen» dan in wetsontwerp 15 048, bevattende bepal ingen omtrent 
ambtenaren. 

Deze leden konden zich verenigen met het voorstel tot het doen vervallen 
van artikel 190, waar in de verbintenissen van de Staat jegens zijn schuld-
eisers word t gewaarborgd. Met de Regering waren zij van oordeel dat het 
feit dat de Staat zijn verpl icht ingen jegens zijn schuldeisers nakomt, een uit-
vloeisel is van de gedachte van de rechtstaat en derhalve, als zijnde overbo-
dig, in de Grondwet kan worden gemist. 

Eveneens waren zij van mening dat in de voorgenomen opzet van een 
sterk vereenvoudigde Grondwet de artikelen 73, 191 en 192 kunnen worden 
gemist. Deze verouderde bepalingen omtrent ons muntstelsel kunnen aan 
de gewone wetgever worden overgelaten. In de Bankwet, Muntwet en vele 

'' andere wetten is ons monetaire stelsel, het funct ioneren van de geld-, kre-
diet- en kapitaalmarkt, de geldscheppende en kredietbemiddelende functie 
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van de banken, het sparen, investeren en beleggen in verschil lende geldsy-
stemen, het zo goed mogel i jk beteugelen van inflatie en behouden van 
waardevastheid van onze munt en vele andere facetten van onze f inanciële 
en economische orde geregeld. De aan het woo rd zijnde leden memoreer-
den vervolgens dat bij meerderheidsbesl issing bij amendement (stuk nr. 11) 
in de Tweede Kamer alsnog in dit wetsontwerp een artikel 5.2.7a is opgeno-
men, lu idende: «De wet regelt het geldstelsel». Zowel Regering als de leden 
van de Tweede-Kamerfract ie van de V.V.D. hadden geen behoefte aan dit ar-
t ikel. 

Ook de leden van de V.V.D.-fractie in deze Kamer hadden daaraan geen 
behoefte. Zij voerden daartoe de volgende gronden aan. De opmerking van 
de indieners van het amendement dat, na het verval len van de onderhavige 
artikelen in feite alle bepal ingen in de Grondwe t ten aanzien van het geld-
stelsel verdwenen zijn, is feiteli jk onjuist. De beoogde artikelen regelen enke-
le zaken met betrekking tot het muntstelsel, hetwelk niet geli jkgesteld kan 
worden met het geldstelsel. Een al lesomvattende bepaling met betrekking 
tot ons geldstelsel heeft de Grondwet n immer bevat. 

De toel icht ing, door een van de indieners gegeven, dat met dit nieuwe arti-
kel de prioriteit van de wetgever in monetaire zaken word t vastgelegd en zijn 
stel l ing dat het de wetgever is die uiteindeli jk bepaalt hoe het geldstelsel, het 
geldwezen, de f inanciële en monetaire polit iek er insti tut ioneel uitziet, kon-
den de aan het woo rd zijnde leden evenmin onderschr i jven. Daarvoor is 
huns inziens het artikel te onduidel i jk, te meer nu in de gehele discussie, 
noch monde l ing , noch schrifteli jk ook maar enige aanduiding is gegeven 
wat onder het geldstelsel word t verstaan. Het hier besproken terrein is, zoals 
uit hiervoren gegeven voorbeelden blijkt, zeer u i tgebreid; de mogel i jkheid 
tot uit leg velerlei. Derhalve achtten deze leden het art ikel: «De wet regelt het 
geldstelsel» te vr i jb l i jvend en oordeelden zij een nadere toel icht ing vereist. 
Omdat huns inziens de indieners van het amendement dit niet gedaan heb-
ben, stelden deze leden het op prijs van de Regering te vernemen wat zij on-
der deze zin moeten verstaan. 

De mededel ing van een van de indieners dat met deze bepaling de garan-
tie gegeven word t dat een democrat ische procedure tot stand komt alvorens 
men overgaat tot een ander geldstelsel, bij voorbeeld een Europees stelsel 
of Europese munt, kon de aan het woord zijnde leden evenmin overtuigen. 

Met de Regering kwam het deze leden ondenkbaar voor dat bij voorbeeld 
een nieuw Europees geldstelsel tot stand zou komen op basis van een EMS-
verordening krachtens artikel 235 van het EEG-verdrag, dus zonder formele 
goedkeuring van de wetgever. De invoering van zodanig nieuw stelsel zal 
huns inziens geschieden op basis van artikel 236 van het EEG-verdrag, dus 
bij verdrag, waarvoor goedkeur ing bij wet door de nationale wetgever nodig 
is. 

Tenslotte verwezen dezelfde leden naar de aanvaarde motie van het lid 
van de Tweede Kamer de heer Brinkhorst c.s. (stuk nr. 16), bij de behande-
ling van wetsontwerp 15049 (Grondwetsbepal ingen inzake de buitenlandse 
betrekkingen). In deze mot ie is, kamerbreed, ui tgesproken dat de bepalingen 
van de Grondwet in geval van twi j fel zó dienen te worden ui tgelegd, dat het 
Europees integratieproces daardoor niet word t be lemmerd. Naar het oor-
deel van de aan het woo rd zijnde leden is in de Tweede Kamer dan ook te-
recht, zowel door kamerleden als vanwege de Regering de vraag gesteld of 
het hier besproken nieuwe wetsart ikel het Europese integratieproces niet 
meer belemmert dan bevordert. 

Op grond van het vorenstaande hadden de leden van de V.V.D.-fractie 
geen behoefte aan het nieuwe artikel 5.2.7a, al wi lden zij e r - mét de Rege-
ring - geen halszaak van maken. 

De leden van de fractie van de P.P.R. behielden zich het recht voor bij de 
mondel inge behandel ing van het wetsontwerp nader in te gaan op met dit 
ontwerp verband houdende onderwerpen. 

De w n d . voorzitter van de commiss ie, 
Van Someren-Downer 

De griff ier van de commissie, 
Dijkstra-Liesveld 
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