
Bijlagen. 5 0 8 . 
Voorstel van wet van de heeren Troelstra c.s. 

hoofdstukken I I I , IV, V, 

(508. 1.) 

GELEIDENDE B R I E F . 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-G'ener•aal. 

's Gravenhage, den 26sten April 1922. 

Ondergeteekenden hebben de eer, overeenkomstig artikel 87 
van het Reglement van Orde, hierbij aan de Tweede Kamer 
te doen toekomen een voorstel van wet tot in overweging 
nemen van veranderingen in hoofdstukken III, IV, V, VII en 
XI der Grondwet, vergezeld van eene Memorie van Toelichting. 

TROELSTRA. 

'SCHAPER. 

ALBARDA. 

SANNES. 

KLEEREKOPER. 

DE JONGE. 

K. TER LAAN. 

(508. 2.) 

VOORSTEL VAN WET. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te 
weten: 

Alzoo Wy in overweging genomen hebben, dat de nood-
zakelijkheid gebleken is om in de Grondwet verandering te 
brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

§ 1. Er bestaat grond om het volgend voorstel van ver-
andering in de hoofdstukken III, IV, V, VII en XI der Grondwet 
in overweging te nemen. 

§ 1. Het opschrift der eerste afdeeling van het lilde hoofd-
stuk der Grondwet wordt gelezen: 

„Van de Staten-Generaal in het algemeen.". 

§ 2. Artikel 79 der Grondwet vervalt. 

§ 3. In art. 80 wordt in plaats van „Tweede Kamer" gelezen 
„Staten-Generaal". 

§ 4. In het eerste lid van artikel 81 der Grondwet wordt 
in plaats van „De Tweede Kamer bestaat" gelezen „De Staten-
Generaal bestaan". 

§ 5. Artikel 82 der Grondwet vervalt. 

§ 6. In artikel 83 der Grondwet vervalt „van elke Kamer". 

§ 7. Tusschen de artikelen 83 en 84 der Grondwet 
vervalt: „Tweede afdeeling. Van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal". 

§ 8. In artikel 84 der Grondwet wordt in plaats van 
„Tweede Kamer" gelezen „Staten-Generaal". 

§ 9. In artikel 85, eerste lid, en in artikel 87, laatste lid, 
der Grondwet wordt „Tweede Kamer" vervangen door „Staten-
Generaal". 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijladen. 1921—1922. 

1—2. Tweede Kamer, i 
tot in overweging nemen van veranderingen in 
V I I en X I der Grondwet. 

§ 10. In artikel 88 der Grondwet wordt in plaats van 
„Kamer" gelezen „Staten-Generaal". 

§ 1 1 . De eerste zin van het derde lid van artikel 89 wordt 
gelezen als volgt: 

Aftredende leden ontvangen een pensioen van f l 5 0 ' s j a a r s 
voor elk jaar, gedurende hetwelk zy vóór de totstandkoming 
dezer bepalingen lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal 
waren, alsmede voor elk jaar, gedurende hetwelk zij na die 
totstandkoming lid der Staten-Generaal waren, tot een maximum 
van f 3000. 

§ 12. Aan het artikel wordt een vierde lid toegevoegd, 
luidende: 

Aan de weduwen en weezen van hen, die vóór de totstand-
koming van deze bepalingen lid of gewezen lid der Tweede 
Kamer of daarna van de Staten-Generaal waren, wordt pensioen 
verleend volgens regels, door de wet te stellen. 

§ 13. De derde afdeeling van het derde hoofdstuk dei-
Grondwet vervalt. 

§ 14. Artikel 93 der Grondwet en de boven dat artikel 
geplaatste woorden „Vierde afdeeling. Beschikkingen aan beide 
Kamers gemeen.", vervallen. 

§ 15. In het eerste lid van artikel 94 der Grondwet wordt 
in plaats van „beide Kamers" gelezen „Staten-Generaal". 

In het tweede lid van artikel 94 der Grondwet wordt in 
plaats van „Kamers" gelezen „Staten-Generaal". 

In het derde lid van artikel 94 der Grondwet wordt in 
plaats van „elke der Kamers" gelezen „de Staten-Generaal". 

§ 16. Artikel 95 der Grondwet wordt gelezen: 
De Staten-Generaal hebben het regt van onderzoek (enquête), 

te regelen door de wet. 

§ 17. In het tweede en derde lid van artikel 96 dei-
Grondwet wordt telkens in plaats van „eene der beide Kamers" 
gelezen „De Staten-Generaal". 

§ 18. In artikel 98 der Grondwet wordt in plaats van 
„onderzoekt elke Kamer" gelezen „onderzoeken de Staten-
Generaal", in plaats van „harer" gelezen „hunner", en in 
plaats van „beslist" gelezen „beslissen". 

§ 19. Artikel 99 der Grondwet wordt gelezen: 
De Staten-Generaal benoemen hunnen griffier buiten hun 

midden. 

§ 20. Het eerste lid van artikel 101 der Grondwet wordt 
gelezen: 

„De vergaderingen der Staten-Generaal worden in het openbaar 
gehouden". 

§ 21. In het laatste lid van artikel 102 der Grondwet 
wordt in plaats van „Kamers" gelezen „Staten-Generaal". 

§ 22. In het eerste lid van artikel 103 der Grondwet 
vervallen de woorden „in vereenigde vergadering der beide 
Kamers". 

§ 23. In artikel 104 der Grondwet vervallen de woorden: 
„van een der Kamers of van beide". 

§ 24. Artikel 105 der Grondwet wordt gelezen: 
De Staten-Generaal bepalen bij hun reglement van orde, 

hoeveel leden tegenwoordig moeten zijn, alvorens de vergadering 
kan worden geopend. 

§ 25. Artikel 108 der Grondwet vervalt. 

§ 26. De vijfde afdeeling van het derde hoofdstuk der 
Grondwet wordt tweede afdeeling van dat hoofdstuk. 
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§ 27. In het eerste lid van artikel 110 der Grondwet wordt 
in plaats van „Tweede Kamer" gelezen „Staten Generaal". 

§ 28. In het tweede lid van artikel 111 der Grondwet 
wordt in plaats van „De Kamer bepaalt in haar" gelezen „De 
StatenGeneraal bepalen in hun". 

f 29. Artikel 112 der Grondwet wordt gelezen: 
De Staten-Generaal hebben het regt wijzigingen in een 

voorstel des Konings te maken. 

§ 30. Artikel 113 der Grondwet wordt gelezen: 
Wanneer de Staten-Generaal tot aanneming van het voorstel, 

hetzij onveranderd, hetzij gewijzigd, besluiten, geven zij daar-
van kennis aan den Koning met het volgende formulier: 

„De Staten-Generaal betuigen den Koning hunnen dank voor 
Zijnen ijver in het bevorderen van de belangen van den Staat 
en vereenigen zich met het voorstel zooals het daar ligt." 

Wanneer de Staten-Generaal tot niet-aanneming van het 
voorstel besluiten, geven zij daarvan kennis aan den Koning 
met het volgende formulier: 

„De Staten-Generaal betuigen den Koning hunnen dank voor 
Zijnen ijver in het bevorderen van de belangen van den Staat 
en verzoeken Hem eerbiedig het gedane voorstel in nadere 
overweging te nemen." 

§ 31. Artikel 114 der Grondwet vervalt. 

§ 32. In artikel 115 der Grondwet wordt in plaats van 
„De Eerste Kamer nog niet heeft" gelezen „De Staten-Generaal 
nog niet hebben". 

§ 33. Artikel 117 der Grondwet wordt gelezen: 
Zij overwegen zoodanig voorstel op gelijke wijze als zulks 

ten aanzien van 's Konings voorstellen is bepaald en zenden het 
na aanneming aan den Koning met het volgende formulier: 

„De Staten-Generaal, oordeelende, dat het nevensgaande 
voorstel zou kunnen strekken tot bevordering van de belangen 
van den Staat, verzoeken eerbiedig daarop 's Konings be-
williging." 

§ 34. Artikel 118 der Grondwet vervalt. 

§ 35. In artikel 119 der Grondwet wordt in plaats van 
„elke Kamer afzonderlijk" gelezen „De Staten-Generaal". 

§ 36. De zesde afdeeling van het derde hoofdstuk dei-
Grondwet wordt derde afdeeling van dat hoofdstuk. 

§ 37. Artikel 124 der Grondwet wordt gelezen: 
De ontwerpen der algemeene begrootingswetten worden door 

den Koning bij de Staten-Generaal ingediend dadelijk na het 
openen van hun gewone zitting, vóór den aanvang van het 
tydperk, waarvoor de begrootingen moeten dienen. Dat tijdperk 
mag niet langer zijn dan twee jaar. 

IVde HOOFDSTUK. 
§ 38. Artikel 128 der Grondwet wordt gelezen als volgt: 

Niemand kan te gelijk lid der Staten van meer dan ééne 
provincie zijn. 

§ 39. In het laatste lid van artikel 129 der Grondwet 
vervallen de woorden „van de Tweede Kamer". 

§ 40. In het tweede lid van artikel 130 der Grondwet 
vervallen de woorden „Kamers van de". 

§ 41. In artikel 132 der Grondwet vervallen de woorden 
„Kamers der". 

Vde HOOFDSTUK. 
i 

§ 42. In artikel 163 der Grondwet vervallen de woorden 
„Tweede Kamer der" en wordt in plaats van „aanbiedt" ge-
lezen „aanbieden". 

§ 43. In artikel 164 der Grondwet, eerste lid, wordt in 
plaats van „Tweede Kamer" gelezen „Staten-Generaal". 

Vilde HOOFDSTUK. 

§ 44. In het tweede- lid van artikel 179 der Grondwet 
wordt in plaats van „zendt de Tweede Kamer der" gelezen 
„zenden de". 

Xlde HOOFDSTUK. 

§ 45. In art. 195 der Grondwet wordt het woord „Kamers" 
vervangen door „Staten-Generaal". 

(508. 3.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

De ondergeteekenden zijn van meening, dat na de behan-
deling van hoofdstuk III in de beide Kamers der Staten-Generaal; 
met name na het debat over de amendementen tot afschaffing 
der Eerste Kamer in de Tweede Kamer (Handelingen 22 Novem-
ber 1921, bladz. 577 en vlg.), nadere toelichting van het wets-
ontwerp overbodig is. Te meer, waar de eerstondergeteekende 
bij de behandeling zijner interpellatie op 26 April 1922 de 
redenen, pleitende voor de urgentie van dit voorstel na de 
verwerping van hoofdstuk III door de Eerste Kamer, heeft 
uiteengezet. 

TROELSTRA. 

SCHAPER. 

ALBARDA. 

SANNES. 

KLEEREKOPER. 

DE JONGE. 

K. TER LAAN. 


