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1. Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 

A. Voor de tekst van artikel 3.1.3 wordt het cijfer 1 geplaatst. Toegevoegd 
wordt een tweede lid luidende: 

2. Indien voor de colleges van provinciale staten bij de wet een andere zit-
tingsduur dan vier jaren wordt vastgesteld, wordt daarbij de zittingsduur 
van de Eerste Kamer in overeenkomstige zin gewijzigd. 

B. Indetweede volzin van artikel 3.1.6 wordt in plaats van «de verkiezing 
van de leden van provinciale staten» gelezen: de verkiezingen van de leden 
van provinciale staten. 

II. Aan artikel III wordt het volgende toegevoegd: 

Artikel A 3.1.8 

Totdat ter zake bij de wet een voorziening zal zijn getroffen blijft artikel 
106, vierde lid, van de Grondwet naar de tekst van 1972 van kracht. 

Toelichting 

De onder I voorgestelde wijzigingen zijn reeds in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag toegelicht. Onder II wordt de opneming van een nieuw 
additioneel artikel voorgesteld. 

Artikel 106, vierde lid, van de Grondwet luidt: Krijgslieden in werkelijke 
dienst, het lidmaatschap van een der beide Kamers aanvaardende, zijn ge-
durende dat lidmaatschap van rechtswege op non-activiteit. Ophoudende 
lid te zijn, keren zij tot de werkelijke dienst terug. 

Door het vervallen van artikel 106, vierde lid, van de Grondwet zou niet 
meer voorzien zijn in de non-activiteit van rechtswege van de in dat lid be-
doelde militairen, aangezien uitsluitend de Grondwet een regeling daaronv 
trent geeft. Om te voorkomen dat hierdoor een lacune ontstaat, wordt als-
nog de opneming van een additioneel artikel voorgesteld, strekkende tot tij-
delijke handhaving van het bepaalde in artikel 106, vierde lid, totdat bij de 
wet ter zake een voorziening zal zijn getroffen. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 
A. A. M. van Agt 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
H. Wiegel 
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