
Bijlagen. 4 9 5 . 6—7. Tweede Kamer. 5 
Verandering in de Grondwet. 

Toegevoegd worden twee leden, luidende: 

4 9 5 . 6. 

ONTWERP 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 Wij in overweging genomen hebben, dat de wet van 
9 April 1937 (Staatsblad n°. 306) heeft verklaard, dat er grond 
bestaat om het daarbij vastgestelde voorstel tot verandering in 
de Grondwet, strekkende tot het openen van de mogelijkheid, 
leden van vertegenwoordigende lichamen, die een streven tot 
uitdrukking brengen, gericht op verandering van de bestaande 
rechtsorde met toepassing of bevordering van onwettige mid
delen, van hun lidmaatschap vervallen te verklaren, in over
weging te nemen; 

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

§ 1. Artikel 86 der Grondwet wordt gelezen: 

De leden der Tweede Kamer worden gekozen voor vier jaren. 
Zij treden tegelijk af en zijn dadelijk herkiesbaar. 

Zij kunnen tusschentijds door een bij de wet in te stellen 
college van hun lidmaatschap vervallen worden verklaard, 
indien zij een streven tot uitdrukking brengen, gericht op ver
andering van de bestaande rechtsorde met toepassing of bevor
dering van onwettige middelen. 

Gedurende den tijd, dat de vervallenverklaring werkt, wordt 
het in artikel 90 bedoelde pensioen niet genoten. 

De wet regelt de samenstelling van het in het tweede lid ge
noemde college, met dien verstande, dat elk zijner leden uit eene 
door de Tweede Kamer opgemaakte voordracht van drie per
sonen door den Koning benoemd wordt. Zij regelt voorts de 
rechtspleging en de gevolgen van vervallenverklaring; de ge
volgen kunnen mede het lidmaatschap betreffen van de andere 
vertegenwoordigende lichamen, in de Grondwet genoemd. De 
plaats van het vervallenverklaarde lid blijft gedurende de loopen
de periode onbezet. 

§ 2. Artikel 92 der Grondwet wordt gelezen: 

De leden der Eerste Kamer worden gekozen voor zes jaren. 
De helft treedt om de drie jaren af. De uitvallende leden zijn 
dadelijk herkiesbaar. 

Het tweede en het vierde lid van artikel 86 zijn op de leden 
der Eerste Kamer van toepassing. 

§ 3. Na artikel 92 der Grondwet wordt een artikel inge
voegd, luidende: 

Artikel 92 / . 

De leden stemmen zonder last van of ruggespraak met hen, 
die benoemen. 

Zij leggen bij het aanvaarden hunner betrekking gelijke eeden 
(beloften en verklaring) af, als voor de leden der Tweede Kamer 
zijn bepaald, hetzij in handen van den Koning, hetzij in de ver
gadering der Eerste Kamer in handen van den Voorzitter, daar
toe door den Koning gemachtigd. 

Zij genieten reis en verblijfkosten volgens de wet. 

§ 4. In artikel 128 der Grondwet worden de volgende wijzi
gingen gebracht. 

He t derde lid vervalt. 

De leden der Staten treden tegelijk af en zijn dadelijk her
kiesbaar. 

He t tweede en het vierde lid van artikel 86 zijn op hen van 
toepassing. 

§ 5. In artikel 143 der Grondwet wordt de volgende wijziging 
gebracht. 

Tusschen het vierde en vijfde lid wordt een lid ingevoegd, 
luidende: 

Het tweede en het vierde lid van artikel 86 zijn op de leden 
van den raad van toepassing. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige 
uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te 

De Ministor van Buitenlandsche Zaken, 

De Minister van Justitie, 

De Minister van Binn&nlandsche Zaken, 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

De Minister van Financiën, 

De Minister van Staat, 

Minister van Defensie a. i., 

De Minister van Waterstaat, 

De Minister van Handel, Nijverheid 

en Scheepvaart, 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 

De Minister van Sociale Zaken, 

De Minister van Staat, 

Minister van Koloniën, 

4 9 5 . 7. 

O N T W E E P 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 Wij in overweging genomen hebben, dat de wet van 
9 April 1937 (Staatsblad n°. 30?) heeft verklaard, dat er grond 
bestaat om het daarbij vastgestelde voorstel tot verandering in 
de Grondwet, strekkende tot het openen van de mogelijkheid, 
openbare lichamen voor beroep en bedrijf in te stellen, in over
weging te nemen; 

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: 
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495 . 7—8. 
Verandering in de Grondwet. 

§ 1. Na het Vierde Hoofdstuk der Grondwet wordt inge
voegd een Vierde Hoofdstuk A, luidende: 

Van openbare lichamen voor beroep en bedrijf. 

Artikel 149a. 
De wet kan voor bepaalde beroepen en bedrijven en groepen 

daarvan, alsmede voor het beroeps en bedrijfsleven in het alge
meen, lichamen instellen, ten einde regelend op te treden. 

De samenstelling, inrichting en bevoegdheid van deze 
lichamen worden door de wet geregeld. 

Artikel 139b. 
De wet kan aan deze lichamen verordenende bevoegdheid 

geven. 

Artikel 139c. 
De besluiten van deze lichamen, die met de wet of het alge

meen belang strijdig zijn, kunnen worden geschorst en vernie
tigd volgens regels bij de wet te stellen. 

De wet kan bepaalde besluiten dezer lichamen aan goed
keuring onderwerpen, volgens door haar te stellen regels. 

§ 2. Na het Vierde Hoofdstuk A (nieuw) der Grondwet 
wordt ingevoegd een Vierde Hoofdstuk B, luidende: 

Van andere lichamen met verordenende bevoegdheid. 

Artikel 149d. 
De wet kan aan andere dan in de Grondwet genoemde 

lichamen verordenende bevoegdheid geven. 

§ 3. In het opschrift van het Negende Hoofdstuk der Grond
wet vervallen de woorden: 

„en van bijzondere lichamen met verordenende bevoegdheid". 
Artikel 194 vervalt. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige 
uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

De Minister van Justitie, 

De Minister van Binn&nlandsche Zaken, 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

De Minister van Financiën, 

De Minister van Staat, 
Minister van Defensie a. i., 

De Minister van Waterstaat, 

De Minister van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 

De Minister van Sociale Zaken, 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

495. 8. 

ONTWEBP VAN "WET. 

W I J WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NAS SAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

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

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de wet van 
9 April 1937 (Staatsblad n°. 308) heeft verklaard, dat er grond 
bestaat om het daarbij vastgestelde voorstel tot verandering van 
eenige andere artikelen in de Grondwet in overweging te nemen; 

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

§ 1. In artikel 1 der Grondwet wordt in plaats van „Cura
cao" gelezen: 

de Nederlandsche Antillen. 

§ 2. In artikel 60 der Grondwet wordt in plaats van „Cura
cao" driemaal gelezen: 

de Nederlandsche Antillen. 

§ 3. In artikel 61 der Grondwet wordt in plaats van „Cura
cao" tweemaal gelezen: 

de Nederlandsche Antillen. 

§ 4. Aan het derde lid van artikel 73 der Grondwet wordt 
een volzin toegevoegd, luidende: 

Deze zittingduur mag voor de Tweede Kamer een termijn 
van vijf, voor de Eerste Kamer van zeven jaar niet over
schrijden. 

§ 5. In artikel 75 der Grondwet wordt in plaats van „Cura
cao" gelezen: 

de Nederlandsche Antillen. 

§ 6. Tusschen de artikelen 77 en 78 der Grondwet wordt 
ingevoegd een artikel, luidende: 

Artikel llbis. 

De Koning kan aan een ministerieel departement Staats
secretarissen benoemen en die naar welgevallen ontslaan. 

Hunne verantwoordelijkheid wordt geregeld door de wet. 

§ 7. Artikel 85 der Grondwet wordt gelezen: 

Om lid der Tweede Kamer te kunnen, zijn wordt vereischt, 
dat men: 

1°. Nederlander of door de wet als Nederlandsen onderdaan 
erkend zij; 

2°. den ouderdom van dertig jaren vervuld hebbe; 
3°. niet bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak van de 

verkiesbaarheid ontzet zij; 
4°. niet van de uitoefening van het kiesrecht zij uitgesloten 

krachtens de daaromtrent bij of ingevolge artikel 81, derde lid, 
getroffen regeling, tenzij wegens gerechtelijke vrijheidsberooving. 


