
ZITTING 1956 — 4 4 0 3 
Verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding 
van het aantal leden van de Eerste Kamer der Staten-

Generaal (artikel 92) 

ONTWERP VAN WET 

No. 3 

3 

Wn JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER
LANDEN, 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 wet van 
26 april 1956 (Stb. 183) heeft verklaard, dat er grond bestaat 
om het daarbij vastgestelde voorstel tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot uitbreiding van het aantal leden van 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal, in overweging te nemen; 

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

I. De Grondwet ondergaat de onder II—IV omschreven 
veranderingen. 

II. In het eerste lid van artikel 92 van de Grondwet wordt 
in plaats van „vijftig leden" gelezen: vijf en zeventig leden. 

III. De eerste volzin van het vierde lid van artikel 101 van 
de Grondwet wordt gelezen: 

„Om de drie jaren treden beurtelings acht en dertig leden 
en zeven en dertig leden af". 

IV. Aan de Grondwet wordt een additioneel artikel VI toe
gevoegd, luidende: 

Tenzij de Eerste Kamer der Staten-Generaal inmiddels is 
ontbonden, heeft binnen twee maanden na de plechtige af
kondiging van de verandering in de Grondwet, strekkende tot 
uitbreiding van het aantal leden van de Kamer, een verkiezing 
voor een nieuwe Eerste Kamer der Staten-Generaal plaats. 

Met ingang van de een en twintigste dag na de vaststelling 
van de uitslag dezer verkiezing treden de zittende leden af en 
treden de nieuw gekozen leden op. 

Artikel P 2, artikel P 5 en artikel S 1, tweede lid, der Kies
wet zijn van overeenkomstige toepassing. 

In de Kieswet worden, totdat de wet daaromtrent nader zal 
hebben beschikt, de volgende veranderingen aangebracht: 

a. In het tweede lid van artikel PI worden de getallen 13, 
13, 12 en 12 gewijzigd in: 21, 19, 17 en 18. 

b. Het vierde lid van artikel PI wordt gelezen: 
4. Om de drie jaren treden beurtelings acht en dertig leden 

en zeven en dertig leden van de Eerste Kamer af, namelijk 
beurtelings de acht en dertig leden, gekozen in de provinciën 
Noordbrabant, Zeeland, Utrecht, Limburg, Noordholland en 
Friesland en de zeven en dertig leden, gekozen in de provin
ciën Gelderland, Overijssel, Groningen, Drenthe en Zuid
holland. De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar. 

c. Artikel P2 wordt gelezen: 
Bij ontbinding van de Eerste Kamer bepaalt het lot of de 

in het vierde lid van artikel PI bedoelde acht en dertig of 
zeven en dertig leden zullen aftreden met ingang van de derde 
Dinsdag van September in het derde kalenderjaar na de eerst-
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volgende derde Dinsdag in September. De leden, die dit lot 
niet treft, treden af met ingang van de derde Dinsdag van 
September in het zesde kalenderjaar na de eerstvolgende derde 
Dinsdag in September. De aftredenden zijn dadelijk herkies
baar. 

d. In het tweede lid van artikel Q 3 wordt in plaats van de 
woorden „tien candidaten" gelezen: vijftien candidaten. 

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 nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 


