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16 916 (R 1173) Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake 
de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste 
colleges van advies en bijstand 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Aan de Staten van de Nederlandse Antillen 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Rijkswet tot 
verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van 8tate, de 
Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Lage Vuursche, 15 juni 1981 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN RIJKSWET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat de Rijkswet van 7 mei 1981 

(Stb. 264) heeft verklaard, dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voor-
stel tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van 
State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand in 
overweging te nemen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor 
het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Grondwet ondergaat de in de artikelen II en III omschreven verande-
ringen. 

ARTIKEL II 

In de Grondwet wordt het volgende opgenomen: 

S-BiZa 
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HOOFDSTUK 4 RAAD VAN STATE, ALGEMENE REKENKAMER EN VASTE 
COLLEGES VAN ADVIES 

Artikel 4.1 

1. De Raad van State of een afdel ing van de Raad word t gehoord over 
voorstel len van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur, 
alsmede over voorste l len tot goedkeur ing van verdragen door de Staten-Ge-
neraal. In bij de wet te bepalen geval len kan het horen achterwege bl i jven. 

2. De Raad of een afdel ing van de Raad is belast met het onderzoek van de 
geschi l len van bestuur die bij koninkli jk besluit worden beslist en draagt de 
uitspraak voor. 

3. De wet kan aan de Raad of een afdeling van de Raad de uitspraak in ge-
schil len van bestuur opdragen. 

Artikel 4.2 

1. De Koning is voorzi t ter van de Raad van State. De vermoedel i jke opvo l -
ger van de Koning heeft na het bereiken van de leefti jd van achtt ien jaar van 
rechtswege zitt ing in de Raad. Bij of krachtens de wet kan aan andere leden 
van het koninkl i jk huis zi t t ing in de Raad wo rden ver leend. 

2. De leden van de Raad worden bij koninkl i jk besluit voor het leven be-
noemd. 

3. Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij de wet te bepalen 
leefti jd worden zij onts lagen. 

4. In de geval len bij de wet aangewezen kunnen zij door de Raad worden 
geschorst of onts lagen. 

5. De wet regelt over igens hun rechtsposit ie. 

Artikel 4.2a 

1. De wet regelt de inr icht ing, samenstel l ing en bevoegdheid van de Raad 
van State. 

2. Bij de wet kunnen aan de Raad of een afdel ing van de Raad ook andere 
taken worden opgedragen. 

Artikel 4.3 

De Algemene Rekenkamer is belast met het onderzoek van de ontvang-
sten en ui tgaven van het Rijk. 

Artikel 4.4 

1. De leden van de Algemene Rekenkamer worden bij koninkli jk besluit 
voor het leven benoemd uit een voordracht van drie personen, opgemaakt 
door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

2. Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij de wet te bepalen 
leefti jd worden zij ontslagen. 

3. In de geval len bij de wet aangewezen kunnen zij door de Hoge Raad 
worden geschorst of ontslagen. 

4. De wet regelt overigens hun rechtsposit ie. 

Artikel 4.4a 

1. De wet regelt de inr icht ing, samenstel l ing en bevoegdheid van de Alge-
mene Rekenkamer. 

2. Bij de wet kunnen aan de A lgemene Rekenkamer ook andere taken 
worden opgedragen. 
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Artikel 4.5 

1. Vaste colleges van advies in zaken van wetgev ing en bestuur van het 
Rijk worden ingesteld bij of krachtens de wet. 

2. De wet regelt de inr icht ing, samenstel l ing en bevoegdheid van deze 
colleges. 

3. Bij of krachtens de wet kunnen aan deze colleges ook andere dan advi-
serende taken worden opgedragen. 

Artikel 4.6 

1. De adviezen van de in dit hoofdstuk bedoelde colleges worden open-
baar gemaakt volgens regels bij de wet te stellen. 

2. Adviezen, ui tgebracht ter zake van voorstel len van wet die door of van-
wege de Koning worden ingediend, worden , behoudens bij de w e t t e bepa-
len ui tzonder ingen, aan de Staten-Generaal overgelegd. 

ARTIKEL III 

De artikelen 83-85, 87 en 193 van de Grondwet , alsmede het opschrif t bo-
ven artikel 83 verval len. 

Lasten en beveien, dat deze Rijkswet in het Staatsblad en het Publicatie-
blad van de Nederlandse Ant i l len zal worden geplaatst, en dat alle ministe-
riële departementen, autor i tei ten, colleges en ambtenaren, wie zulks aan-
gaat, aan de nauwkeurige ui tvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

De Staatssecretaris van Just i t ie, 

De Minister van Financiën, 
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