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Wi j Beatrix 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 bepal ingen 
inzake de Koning en de min is ters alsmede de staatssecretarissen; 

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

ARTIKEL I 

Er bestaat grond het hierna in de artikelen ll-IV omschreven voorste l tot 
verander ing in de Grondwet in overweg ing te nemen. 

ARTIKEL II 

In een in de Grondwet op te nemen hoofdstuk 2, Regering, word t het vo l -
gende opgenomen : 

§ 2. Koning en ministers 

Artikel 2.2.1 

1. De regering word t gevo rmd door de Koning en de ministers. 
2. De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordel i jk . 

Artikel 2.2.2 

De minister-president en de over ige ministers worden bij koninkli jk be-
sluit benoemd en onts lagen. 
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Artikel 2.2.3 

1. Bij koninkli jk besluit wo rden minister ies ingesteld. Zij staan onder lei-
d ing van een minister. 

2. Ook kunnen ministers wo rden benoemd die niet belast zijn met de lei-
d ing van een minister ie. 

Artikel 2.2.5 

1 Bij koninkli jk besluit kunnen staatssecretarissen worden benoemd en 
onts lagen. 

2. Een staatssecretaris treedt in de geval len waar in de minister het nodig 
acht en met inachtneming van diens aanwi jz ingen, in zijn plaats als minister 
op. De staatssecretaris is uit d ien hoofde verantwoordel i jk , onverminderd de 
verantwoordel i jkhe id van de minister. 

Artikel 2.2.7 

Het koninkl i jk besluit waarb i j de minister-president wo rd t benoemd, word t 
mede door hem ondertekend. De koninkl i jke besluiten waarbi j de overige 
ministers en de staatssecretarissen worden benoemd of onts lagen, worden 
mede door de minister-president ondertekend. 

Artikel 2.2.8 

Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de ministers en de staatsse-
cretarissen bij de aanvaarding van hun ambt ten overstaan van de Koning 
een eed, dan we l verklar ing en belofte, van zuiver ing af en zweren of belo-
ven zij t r ouw aan de Grondwet en een get rouwe vervul l ing van hun ambt. 

ARTIKEL III 

Aan de Grondwet wo rd t het vo lgende addi t ionele artikel toegevoegd: 

Artikel A 2.2.8 

Art ikel 86, v i j fde en zesde l id , van de Grondwet naar de tekst van 1972, 
bli j f t van kracht totdat de wet als bedoeld in artikel 2.2.8 in werk ing is getre-
den. 

ARTIKEL IV 

De artikelen 55, 56 en 86, eerste tot en met zesde l id , van de Grondwet als-
mede de opschri f ten boven artikel 55 verval len. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële depar tementen, autor i te i ten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeur ige ui tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister-President, 
M in i s te rvan A lgemene Zaken, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
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