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van provinciale staten en de gemeenteraad en opheffing 
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GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 
29 april 1983 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, 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 het op grond van artikel 

129, eerste lid, en additioneel artikel XXVII juncto artikel 56 van de 
Grondwet noodzakelijk is de bepalingen in dë Provinciewet en de gemeen-
tewet betreffende de vereiste leeftijd voor het lidmaatschap van provinciale 
staten en de gemeenteraad te wijzigen, alsmede dat het wenselijk is de 
beperkende bepalingen betreffende familiebetrekkingen in de Provinciewet, 
de gemeentewet, de Wet openbaar lichaam Rijnmond en de Wet agglomeratie 
Eindhoven op te heffen; 

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: 

ARTIKEL I 

De Provinciewet wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel 8 worden de woorden «vijf en twintig jaar» vervangen door: 
achttien jaar. 

B 

De artikelen 9, 38 en 69 vervallen. 

ARTIKEL II 

De gemeentewet wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel 21 worden de woorden «drie en twintig jaar» vervangen door: 
achttien jaar. 
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B 

De artikelen 23, 24 en 104 vervallen. 

ARTIKEL III 

In artikel 13, tweede lid, van de Wet openbaar lichaam Rijnmond vervalt 
«104,». 

ARTIKEL IV 

In artikel 30, eerste lid, van de Wet agglomeratie Eindhoven vervallen de 
woorden «of degene, die tot de voorzitter in de eerste of tweede graad van 
bloed- of aanverwantschap staat, dan wel met deze is gehuwd». 

ARTIKEL V 

Zolang de leeftijd waarop de wet in het algemeen de minderjarigheid 
doet eindigen niet is verlaagd tot achttien jaar, is in afwijking van artikel 8 
van de Provinciewet en artikel 21 van de gemeentewet voor het lidmaatschap 
van provinciale staten en van de gemeenteraad vereist dat de leeftijd van 
eenentwintig jaar is bereikt. Het tijdstip waarop de afwijkingen, bedoeld in 
de vorige volzin, ophouden te gelden wordt bij Koninklijk besluit vastgesteld. 

ARTIKEL VI 

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. 

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 van Binnenlandse Zaken, 
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