
De slotvraag, die over het advies van de Staatscommissie gesteld moet worden luidt:  

kan ons parlementair stelsel met realisatie van haar 85 voorstellen en aanbevelingen 

toekomstbestendig worden, zoals de regeringsopdracht luidt?  Het antwoord is: er worden met het 

advies een paar grotere en een aantal kleinere stappen gemaakt, maar niet genoeg grote om -naar het 

zich laat aanzien - voldoende toekomstbestendigheid te bereiken. En dat is een ernstig gebrek.                                                

 

Hoe nu verder? 
Het is wenselijk dat eerst nader onderzocht wordt waarom er maar zo weinig grote voorstellen in 

het Eindadvies voorkomen. Ligt het aan onze Grondwet, aan de wijze waarop met een politiek 

breed samengestelde commissie is gewerkt om maar 'haalbare voorstellen' te doen? Was zij 

onafhankelijk genoeg ? Was er voldoende moed om verder te gaan of was haalbaarheid in plaats 

van toekomstbestendigheid het belangrijkste criterium? Zaten die twee elkaar niet in de weg? Zou 

het dan niet beter zijn juist in deze tijd van verwarring en onzekerheid ons allen een nieuw 

perspectief te bieden met een vernieuwde en verkorte Grondwet, die door iedereen geleerd en 

gekend kan worden? Zou een onafhankelijke,  op juridisch en bestuurlijk vlak ervaren 

Regeringscommissaris hiertoe niet de opdracht kunnen krijgen?  Regering en Parlement, wat is 

hierop uw antwoord?    

 

Uitnodiging tot commentaar 

De website denederlandsegrondwet.nl biedt een platform voor informatie en discussie.                     

Van hoogleraren tot studenten, van journalisten tot politici, van amateurs tot professionals, iedereen 

kan suggesties tot verbetering aanleveren. Mijn voornemen is om periodiek serieuze suggesties op 

hun merites te bezien. Bij acceptatie worden zij door mij in de eerstvolgende editie opgenomen met 

vermelding van de auteur. Gehoopt wordt op deze wijze  tot een steeds verder verbeterd en levend 

document te geraken. Elke editie zal ter kennisname aan Regering en  Staten-Generaal worden 

aangeboden en op deze site te lezen zijn. 

  

 

De essentie niet aantasten 

De essentie van onze parlementaire democratie en rechtsstaat mag nimmer worden aangetast.      

Gelet op bovenstaande ontwikkelingen in de samenleving is extra bescherming wenselijk. 

Verkorting en vernieuwing van de Grondwet kan daar zeker toe bijdragen.                                            

Het zal voor de wetgever een sprong zijn om tot een vernieuwde Korte Grondwet te komen. Maar 

niet een sprong in het duister, maar om van de invallende duisternis van het avondland naar een 

nieuwe 'verlichting' te gaan. Zo'n Grondwet blijve naast vrijheid en onafhankelijkheid ons 
kostbaarste bezit.  

 

Paul Scholten, Oosterbeek, januari 2019 


