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16 912 Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de 
inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wi j bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot ver-
andering in de Grondwet van bepal ingen inzake de inr icht ing en de samen-
stell ing van de Staten-Generaal. 

De toel ichtende memor ie , die het Wetson twerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wi j U in Godes heil ige bescherming. 

Lage Vuursche, 15 juni 1981 Beatrix 

Nr.2 ONTWERP VAN WET 

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

Al len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut ! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweg ing genomen hebben, dat de wet van 7 mei 1981 (Stb. 

263) heeft verklaard, dat er grond bestaat het daarbi j vastgestelde voorstel tot 
verander ing in de Grondwet van bepal ingen inzake de inr icht ing en de sa-
menstel l ing van de Staten-Generaal in overweg ing te nemen; 

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 goedv inden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Grondwet ondergaat de in de artikelen II—IV omschreven verande-
r ingen. 

ARTIKEL II 

In de Grondwet word t het volgende o p g e n o m e n : 
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HOOFDSTUK 3 ST ATEN-GENERAAL 

Par. 1 Inrichting en samenstelling 

Artikel 3.1.1 

De Staten-Generaal ver tegenwoord igen het gehele Nederlandse volk. 

Artikel 3.1.2. 

1. De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. 

2. De Tweede Kamer bestaat uit hondervi j f t ig leden. 
3. De Eerste Kamer bestaat uit v i j fenzeventig leden. 
4. Bij een verenigde vergader ing worden de kamers als één beschouwd. 

Artikel 3.1.11 

Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de leden van de kamers bij 
de aanvaarding van hun ambt in de vergader ing een eed, dan wel verklar ing 
en belofte, van zuiver ing af en zweren of beloven zij t r ouw aan de Grondwet 
en een get rouwe vervu l l ing van hun ambt. 

Artikel 3.1.12 

1. Elk der kamers benoemt uit de leden een voorzit ter. 
2. Elk der kamers benoemt een griff ier. Deze en de overige ambtenaren 

van de kamers kunnen niet tevens l id van de Staten-Generaal zi jn. 

Artikel 3.1.13 

Geldeli jke voorz ieningen ten behoeve van leden en gewezen leden van de 
Staten-Generaal en van hun nabestaanden worden bij de wet geregeld. De 
kamers kunnen een voorstel van wet ter zake alleen aannemen met ten 
minste twee derden van het aantal ui tgebrachte s temmen. 

Artikel 3.1.14 

1. Elk der kamers kan bij koninkli jk besluit wo rden ontbonden. 
2. Het besluit tot ontb ind ing houdt tevens de last in tot een nieuwe verkie-

zing voor de on tbonden kamer en tot het samenkomen van de nieuw geko-
zen kamer binnen drie maanden. 

3. De ontb ind ing gaat in op de dag waarop de n ieuw gekozen kamer sa-
menkomt. 

4. De wet stelt de zi t t ingsduur van een na ontb ind ing optredende Tweede 
Kamer vast; de te rmi jn mag niet langer zijn dan vijf jaren. De zi t t ingsduur 
van een na ontb ind ing optredende Eerste Kamer eindigt op het t i jdst ip waar-
op de zi t t ingsduur van de ontbonden kamer zou zijn geëindigd. 

ARTIKEL III 

Aan de Grondwet word t het vo lgende addi t ionele artikel toegevoegd. 

Artikel A 3.1.11 

De artikelen 97 en 101, tweede l id, van de Grondwet naar de tekst van 1972 
bl i jven van kracht to tdat de wet als bedoeld in artikel 3.1.11 in werk ing is ge-
t reden. 
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ARTIKEL IV 

De artikelen 82, 88, 89, 92, eerste lid, 97-99,101, tweede en vierde lid, 102, 
109,118, eerste lid, en de additionele artikelen V en VI van de Grondwet, als-
mede de opschriften boven artikel 88 vervallen. 

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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