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14213 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in 
overweging te nemen tot verandering in de Grondwet 
van de bepalingen inzake veranderingen in de 
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splitsing van een voorstel 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 
16 maart 1977 

Wi j Jul iana, bij de grat ie Gods, Koningin der Neder landen, 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 verander ing in de Grondwet van de bepal in-
gen inzake verander ingen in de Grondwet, a lsmede tot opneming van bepa-
l ingen inzake spl i ts ing van een voorste l ; 

Zo is het, dat W i 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 g rond het hierna in de artikelen II en III omschreven voorstel tot 
verandering in de Grondwet in overweging te nemen. 

ARTIKEL II 

In de Grondwet word t het volgende opgenomen : 

HOOFDSTUK 8 HERZIENING VAN DE GRONDWET 

Artikel 8.1 

1. De wet verklaart, dat een verandering in de Grondwet , zoals zij die 
voorstel t , in overweg ing zal worden genomen. 

2. De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe vanwege de Koning in-
gediend voorste l , een voorstel voor zodanige wet spl i tsen. 

3. Na de bekendmaking van de wet bedoeld in het eerste lid worden de ka-
mers der Staten-Generaal ontbonden. 

4. De nieuwe kamers overwegen het voorstel en kunnen dit alleen aanne-
men me t t en minste twee derden van het aantal ui tgebrachte s temmen. 

5. De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe vanwege de Koning 
ingediend voorstel , me t t en minste twee derden van het aantal uitgebrachte 
s temmen een voorstel tot verander ing spl i tsen. 
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Artikel 8.2 

1 . Voordat de in tweede lezing aangenomen voorstel len tot verande-
ring in de Grondwet door de Koning worden bekrachtigd, kunnen bij de wet : 

a. de aangenomen voorstel len en de ongewi jz igd gebleven bepalingen 
van de Grondwet voor zoveel nodig aan elkaar worden aangepast; 

b. de indel ing in en de plaats van hoofdstukken, paragrafen en art ikelen, 
alsmede de opschri f ten worden gewi jz igd. 

2. Een voorstel van wet , houdende voorzieningen als bedoeld in het eer-
ste lid onder a, kunnen de kamers alleen aannemen met ten minste twee 
derden van het aantal uitgebrachte s temmen. 

Artikel 8.3 

De veranderingen in de Grondwet, door de Staten-Generaal aangenomen 
en door de Koning bekrachtigd, treden terstond in werk ing, nadat zij zijn be-
kendgemaakt. 

Artikel 8.4 

Bestaande wetten en andere regelingen en besluiten die in str i jd zijn met 
een verandering in de Grondwet , bli jven gehandhaafd, totdat daarvoor over-
eenkomstig de Grondwet een voorziening is getroffen. 

Artikel 8.5 

De tekst van de herziene Grondwet word t bij koninkli jk besluit bekendge-
maakt, waarbi j hoofdstukken, paragrafen en artikelen kunnen worden ver-
nummerd en verwi jzingen dienovereenkomstig kunnen worden veranderd. 

Artikel 8.6 

De Grondwet kan bij de wet met het Statuut voor het Koninkri jk der Neder-
landen in overeenstemming worden gebracht. De artikelen 8.3, 8.4 en 8.5 
zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel III 

Het dert iende hoofdstuk en addit ioneel artikel IX van de Grondwet verval-
len. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autor i tei ten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige ui tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
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