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Wi j Jul iana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

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

stel in overweging te nemen tot verander ing in de Grondwet, strekkende tot 
opneming van bepal ingen inzake sociale grondrechten; 

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 art ikelen II—IV omschreven voorstel tot 
verandering in de Grondwet in overweging te nemen. 

ARTIKEL II 

In een in de Grondwet op te nemen hoofdstuk 1, Grondrechten, word t het 
volgende opgenomen : 

Artikel 1.17 
1. leder kan zich in rechteen in administrat ief beroep doen bijstaan. 
2. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder 

draagkrachtigen. 

Artikel 1.18 
1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der 

overheid. 
2. De wet stelt regels omtrent de rechtsposit ie van hen die arbied verr ich-

ten en omtrent hun bescherming daarbi j , alsmede omtrent medezeggen-
schap. 

3. Het recht van iedere Nederlander op vri je keuze van arbeid word t er-
kend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld. 
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Artikel 1.19 
1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn 

voorwerp van zorg der overheid. 
2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid. 
3. Nederlanders h ie r te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, 

hebben een bij de wet te regelen recht op bi jstand van overheidswege. 

Artikel 1.20 
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en 

de bescherming en verbeter ing van het leefmi l ieu. 

Artikel 1.21 
1. De overheid treft maatregelen ter bevorder ing van de volksgezondheid. 
2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg 

der overheid. 
3. Zij schept voorwaarden voor maatschappel i jke en culturele ontp loo i -

ing en voor vr i jet i jdsbesteding. 

Artikel III 

Aan de Grondwet word t het volgende addit ionele artikel toegevoegd: 

Artikel A 1.18 
Artikel 1.18, derde l id, treedt eerst na vi j f jaren of o p e e n bij of krachtens de 

wet te bepalen eerder t i jdst ip in werk ing. 

ARTIKEL IV 

Artikel 209 van de Grondwet, alsmede de opschri f ten boven artikel 208, 
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, w ie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige ui tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister-President, 
Minister van A lgemene Zaken, 

De Min is tervan Binnenlandse Zaken, 
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