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16 640 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in 
overweging te nemen tot verandering in de Grondwet 
van de bepaling inzake het voorzitterschap van de 
verenigde vergadering der Staten-Generaal 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 
26 maart 1981 

Wi j Beatrix, bij de gratie Gods, Koning in der Neder landen, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Al len, die deze zullen zien of horen lezen, sa luut ! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat er grond bestaat een voor-

stel in overweging te nemen tot verander ing in de Grondwet van de bepa-
l ing inzake het voorzi t terschap van de verenigde vergader ing der Staten-Ge-
neraal; 

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

ARTIKEL I 

Er bestaat grond het hierna in de art ikelen II en III omschreven voorstel tot 
verander ing in de Grondwet in overweging te nemen. 

ARTIKEL II 

In een in de Grondwet op te nemen Hoofdstuk 3, Staten-Generaal, par. 1, 
Inr icht ing en samenstel l ing, word t het volgende opgenomen : 

Artikel 3.1.12a 

De kamers in verenigde vergader ing benoemen uit de leden een voorzit-
ter. 

ARTIKEL III 

Artikel 118, tweede l id, van de Grondwet verval t . 
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
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