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15 046 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in 
overweging te nemen tot verandering in de Grondwet 
van de bepaling inzake de regeling van delen van het 
recht in algemene wetboeken en tot opneming van een 
bepaling inzake algemene regels van bestuursrecht 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wi j bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet, hou-
dende verklar ing dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen 
tot verander ing in de Grondwet van de bepal ing inzake de regeling van de-
len van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepal ing 
inzake algemene regels van bestuursrecht. 

De toel ichtende memor ie (en bij lagen), die het Wetsontwerp vergezelt, be-
vat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wi j U in Godes hei l ige bescherming. 

Soestdijk, 30 mei 1978 Jul iana 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Jul iana, bij de grat ie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

A l len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat er g rond bestaat een voor-

stel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepa-
ling inzake de regel ing van delen van het recht in algemene wetboeken en 
tot opneming van een bepal ing inzake algemene regels van bestuursrecht; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wi j goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

Er bestaat grond het hierna in de artikelen II en III omschreven voorstel tot 
verandering in de Grondwet in overweging te nemen. 

ARTIKEL II 

In een in de Grondwet op te nemen hoofstuk 5, Wetgeving en bestuur, par. 
2, Overige bepal ingen, word t het volgende opgenomen : 

S-BiZa 
S-Just 
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