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16913 Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake 
de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wi j bieden U hiernevens ter overweging aan een on twerp van Wet tot ver-
andering in de Grondwet van de bepal ingen inzake de verkiezing van de 
Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

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

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

Lage Vuursche, 15 jun i 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 overweging genomen hebben, dat de wet van 17 december 

1980 (Stb. 673) heeft verklaard, dat er grond bestaat het daarbi j vastgestelde 
voorstel tot verander ing in de Grondwet van de bepal ingen inzake de verkie-
zing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal in over-
weg 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, geli jk Wi j goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

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

ARTIKEL II 

In een in de Grondwet op te nemen Hoofdstuk 3, Staten-Generaal, par. 1, 
Inrichting en samenstel l ing, word t het volgende opgenomen . 

S-BiZa 
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Artikel 3.1.3 

1. De zi t t ingsduur van beide kamers is vier jaren. 
2. Indien voor de provinciale staten bij de wet een andere zi t t ingsduur dan 

vier jaren word t vastgesteld, word t daarbi j de z i t t ingsduur van de Eerste Ka-
mer in overeenkomst ige zin gewi jz igd. 

Artikel 3.1.4 

1. De leden van beide kamers worden gekozen op de grondslag van even-
redige ver tegenwoord ig ing binnen door de wet te stellen grenzen. 

2. De verkiezingen worden gehouden bij geheime s temming . 

Artikel 3.1.5 

1. De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de 
Nederlanders die de leeft i jd van achtt ien jaar hebben bereikt, behoudens bij 
de w e t t e bepalen ui tzonder ingen ten aanzien van Nederlanders die geen in-
gezetenen zijn. 

2. Van het kiesrecht is u i tgesloten: 
a. hij die wegens het begaan van een daartoe bij de wet aangewezen de-

lict bij onherroepel i jke rechterl i jke uitspraak is veroordeeld tot een vr i jheids-
straf van ten minste een jaar en hierbi j tevens is ontzet van het kiesrecht; 

b. hij die krachtens onherroepel i jke rechterl i jke uitspraak wegens een 
geestelijke stoornis onbekwaam is rechtshandel ingen te verr ichten. 

Artikel 3.1.6 

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van provin-
ciale staten. De verkiezing word t , behoudens in geval van ontb inding der ka-
mer, gehouden binnen drie maanden na de verkiezing van de leden van pro-
vinciale staten. 

Artikel 3.1.7 

Om lid van de Staten-Generaal te kunnen zijn is vereist dat men Nederlan-
der is, de leefti jd van achtt ien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het 
kiesrecht. 

Artikel 3.1.8 

1. Niemand kan l id van beide kamers zijn. 
2. Een lid van de Staten-Generaal kan niet tevens zijn minister, staats-

secretaris, lid van de Raad van State, lid van de A lgemene Rekenkamer of l id 
van of procureur-generaal of advocaat-generaal bij de Hoge Raad. 

3. Niet temin kan een minister of staatssecretaris, die zijn ambt ter 
beschikking heeft gesteld, dit ambt verenigen met het l idmaatschap van de 
Staten-Generaal, totdat omtrent die beschikbaarstel l ing is beslist. 

4. De wet kan ten aanzien van andere openbare betrekkingen bepalen dat 
zij niet gel i jkt i jd ig met het l idmaatschap van de Staten-Generaal of van een 
der kamers kunnen worden ui tgeoefend. 

Artikel 3.1.9 

Elke kamer onderzoekt de geloofsbrieven van haar n ieuwbenoemde leden 
en beslist met inachtneming van bij de wet te stel len regels de geschil len 
welke met betrekking tot de geloofsbrieven of de verkiezing zelf rijzen. 

Artikel 3.1.10 

Alles, wat verder het kiesrecht en de verkiezingen betreft, wo rd t bij de wet 
geregeld. 
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ARTIKEL III 

Aan de Grondwet worden de volgende addit ionele art ikelen toegevoegd: 

Artikel A 3.1.3 

De leden van de Eerste Kamer, die zitt ing hebben bij de inwerk ingtreding 
van artikel 3.1.3 treden af met ingang van het t i jdst ip waarop de zi t t ingsduur 
van de volgens artikel 3.1.6 gekozen kamer aanvangt, behoudens ingeval de 
kamer eerder word t on tbonden. Bij tussenti jds aftreden of over l i jden van 
een lid treedt de in zijn plaats benoemde eveneens met ingang van ge-
noemd t i jdst ip af. 

Artikel A 3.1.5 

1. Zolang de toekenning van het actief kiesrecht voor de verkiezing van de 
leden van de Tweede Kamer aan Nederlanders die geen ingezetenen van 
Nederland zijn, niet verenigbaar is met het Statuut voor het Koninkri jk der 
Nederlanden, word t artikel 3.1.5, eerste l id, gelezen: De leden van de Twee-
de Kamer worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders, tevens inge-
zetenen, die de leeftijd van achtt ien jaar hebben bereikt. 

2. Het t i jdst ip van inwerk ingt red ing van de in artikel 3.1.5, eerste l id, ver-
melde redactie word t bij koninkl i jk besluit vastgesteld. 

Artikel A 3.1.5a 

De wet bepaalt voor welke personen die bij de inwerk ingtreding van de 
wet, strekkende tot aanpassing van de wettel i jke bepal ingen inzake uitslui-
t ing van het kiesrecht aan artikel 3.1.5, van het kiesrecht waren ui tgesloten, 
deze uitslui t ing ook daarna van kracht blijft. 

Artikel A 3.1.7 

Zolang de leefti jd waarop de wet in het algemeen de minder jar igheid doet 
eindigen niet is verlaagd tot achttien jaar, wo rd t in artikel 3.1.7 in plaats van 
«achttien jaar» gelezen: eenentwint ig jaar. Het t i jdst ip van inwerk ingtreding 
van de eerstgenoemde redactie word t bij koninkli jk besluit vastgesteld. 

Artikel A 3.1.8 

Totdat ter zake bij de wet een voorziening zal zijn getroffen blijft artikel 
106, vierde l id, van de Grondwet naar de tekst van 1972 van kracht. 

ARTIKEL IV 

De artikelen 90, 9 1 , 92, tweede l id , 94, 95, 100, 101, eerste l id, eerste volzin, 
en derde l id, 103, 106, 108, van de Grondwet,a lsmede de opschri f ten boven 
de artikelen 94, 100 en 103, verval len. 
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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 Ministervan Binnenlandse Zaken, 
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