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ProDemos informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om 
hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek te betrekken, 
werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.
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een nieuwsbrief vol koninklijk nieuws!
Op 30 april krijgt nederland sinds lange tijd weer een 

koning. De monarchie en de democratie zijn in nederland 

nauw met elkaar verbonden. Lees in deze nieuwsbrief 

alles over de projecten die ProDemos organiseert rondom 

de abdicatie, de troonswisseling en het 200-jarig 

bestaan van het koninkrijk. 
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De wandelingen zijn zelfstandig te lopen met een 
routekaartje. voor groepen is het ook mogelijk om onder 
begeleiding van een gids van ProDemos koninklijk 
Den Haag te verkennen.

Den Haag is naast het politieke centrum van 
nederland ook de residentie van het koninklijk 
Huis. ProDemos heeft twee stadswandelingen 
ontwikkeld door Den Haag langs typisch 
koninklijke locaties, zoals de woon- en werk-
paleizen van de koningin, de Ridderzaal, 
de Paleistuin of de koninklijke stallen.

Dit combiticket is voor zowel scholen als individuele  
bezoekers te boeken. 
kijk voor meer informatie op: www.prodemos.nl/madurodam

COMbitiCket  
binnenHOf - MaDuRODaM

De Ridderzaal  
in het klein
in één ochtend heel nederland 
ontdekken en ’s middags het Haagse 
binnenhof bezoeken? Dat kan met het 
combiticket Madurodam bij ProDemos. 
Met dit ticket kunnen bezoekers een 
rondleiding bij ProDemos volgen én een 
bezoek brengen aan Madurodam met 
een aantrekkelijke korting. 

in madurodam vind je veel interactieve doe-ding-
en. Kruip bijvoorbeeld in de huid van een piloot op 
schiphol en leer vliegen. Of bedien zelf de Ooster-
scheldekering en laad containers op een schip in 
de haven van rotterdam.

een combiticket voor een bezoek aan de ridderzaal en 
toegang tot madurodam kost: 
• € 16,50 voor volwassenen
• € 12,50 voor kinderen

Het programma bij ProDemos kan eventueel worden uit-
gebreid met een bezoek aan de tweede Kamer, de eerste 
Kamer of een rondleiding over het binnenhof. Het combi-
ticket kost dan: 
• € 19,00 voor volwassenen
• € 15,00 voor kinderen

bezoek het Den Haag van de Oranjes!
Oranje op locatie
een wandeling door de historie 
van ons koningshuis
Op Koninginnedag en tijdens het wK ziet 
nederland oranje van de mensen. Oranje 
lijkt wel de kleur van nederland. Hoe 
komt dat? Dat heeft alles te maken met 
het feit dat het nederlandse koningshuis 
voortkomt uit het Huis van Oranje-nassau. 
in deze wandeling loopt u langs een aantal 
locaties die een rol speelden of spelen in de geschiedenis 
van de Oranjes, zoals ze kortweg worden aangeduid.

De route van 
de gouden koets
een koninklijke wandeling van 
Paleis noordeinde naar 
de Ridderzaal
in deze wandeling volgt u de route die de 
Gouden Koets aflegt. Op haar tocht naar 
de ridderzaal passeert de koningin een 
aantal gebouwen of instellingen die in ons 
staatsbestel een belangrijke rol spelen of hebben gespeeld. 
Ook de historie is op de route rijk vertegenwoordigd.  
Op deze wandeling kunt u zich eventjes koningin wanen…

kijk voor meer informatie op: 
www.prodemos.nl/stadswandelingen

Of bestel de wandelkaartjes met de bon achterin deze 
nieuwsbrief. De wandelkaartjes kosten €1,00 per stuk.

Oranje
op locatie
Een wandeling door de historie
van ons koningshuis

123128-2 Den Haag z-card wandelingen herdruk 2012_z-fold omslag       

De route van de
gouden koets
Een koninklijke wandeling van
Paleis Noordeinde naar Ridderzaal

123128-2 Den Haag z-card wandelingen herdruk 2012_z-fold omslag       
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bij aanschaf van de kinderkrant krijgt u 
korting op het boekje leve de koning(in)! 
van Reinildis van Ditzhuyzen (zie pag. 14).

kijk voor deze speciale aanbieding op onze website: 
www.prodemos.nl/kinderkranten. De kinderkrant is ook 
te bestellen met de bon achterin deze nieuwsbrief.
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kinderkrant 
troonopvolging

Onderwijskrant 
troonopvolging

Op 30 april 2013 viert nederland feest! maar het is 
geen gewone Koninginnedag. Op 30 april stopt koningin 
beatrix met haar werk. Prins willem-alexander volgt 
haar op. Hij wordt koning. er is op 30 april dus een 
troonswisseling. Hoe gaat dat? en wat doet een koning 
eigenlijk? Dit en meer lees je in deze krant.

in de Kinderkrant komen de volgende onderwerpen 
aan bod:
• wat doet een koning?
• wat mag de koning volgens de grondwet?
• Hoe werkt een troonswisseling?
• stamboom van het Koninklijk Huis
• Het wilhelmus uitgelegd
• wat gebeurt er op Prinsjesdag?
• wat doet een lakei?

uw leerlingen maken voor de eerste keer in hun leven een 
troonswisseling mee. een bijzondere gebeurtenis. alle 
reden om hier in de klas aandacht aan te besteden. met 
onze onderwijskrant kunt u er een leuke en leerzame les 
van maken!
er is een Onderwijskrant voor het (v)mbo en een voor 
havo-vwo.

met de Onderwijskrant voor het (v)mbo leren leerlingen:
• wat er op 30 april 2013 gebeurt;
• wat een constitutionele monarchie is;
• wat de taken van de koning zijn;
• de stamboom van ons koningshuis;
• dat er voor- en tegenstanders zijn van de monarchie.

met de Onderwijskrant voor havo-vwo leren  
leerlingen over:
• de geschiedenis van het koningshuis;
• de werkzaamheden van de koning;
• het Koninklijk Huis en de koninklijke familie;
• het aftreden van Juliana;
• republikeinen en monarchisten;
• het Cv van willem-alexander;

Prijs en bestelgegevens
De Kinderkrant verschijnt in de eerste week van april. 
iedere Kinderkrant bestaat uit acht pagina’s en bevat 
informatieve teksten, opdrachten, puzzels en illustraties. 

een pakket bestaat uit 35 exemplaren, inclusief 
docentenhandleiding, en kost €43,- incl. verzendkosten.

• de invloed van wilhelmina op het kabinetsbeleid;
• de uitkering van de koning.

Prijs en bestelgegevens
De Onderwijskrant verschijnt in de eerste week van april. 
iedere Onderwijskrant bestaat uit acht pagina’s en bevat 
informatieve teksten, opdrachten, puzzels en illustraties. 
een pakket bestaat uit 35 exemplaren, inclusief 
docentenhandleiding, en kost €43,- incl. verzendkosten.

bestel één of meerdere pakketten van de Onderwijskrant 
troonopvolging op www.prodemos.nl/onderwijskranten
De Onderwijskranten zijn ook te bestellen met de bon 
achterin deze nieuwsbrief.
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lespakketten over  
200 jaar koninkrijk

Het jaar 2013 belooft een bijzonder jaar te worden voor nederland. 
De koningin treedt af en de nieuwe koning wordt ingehuldigd. bovendien 
vieren we vanaf 30 november dat het koninkrijk der nederlanden 200 jaar 
bestaat. Vanaf die datum worden er twee jaar lang door heel nederland 
activiteiten georganiseerd rond het thema ‘200 jaar koninkrijk’. 

ProDemos maakt ter ere van het 200-jarig jubileum drie 
lespakketten. in het lesmateriaal ligt de nadruk op de 
ontwikkeling van onze democratie en rechtsstaat in de 
afgelopen twee eeuwen en op de relatie tussen nederland 
en indonesië, suriname, belgië en het Caribische deel van 
het Koninkrijk. 

lespakket voor groep zeven en acht  
van de basisschool
Dit lespakket bestaat uit korte werkvormen verdeeld over 
vijf thema’s: van groot naar klein, van koning naar volk, 
van oorlog naar samenwerking, van werk naar school en 
van willekeur naar wet.

lespakket voor maatschappijleer  
(vmbo, havo en vwo)
in dit lespakket wordt de link gelegd tussen 200 jaar 
koninkrijk, de actuele politieke en maatschappelijke 
discussies.

lespakket voor geschiedenis  
(vmbo, havo en vwo)
De nadruk van dit pakket ligt op historisch bewustzijn en 
historisch redeneren. bronnen, inlevingsopdrachten en 
filmmateriaal zorgen voor een verrijking van de reguliere 
lesstof.

bestellen
De lespakketten zijn verkrijgbaar vanaf juni 2013. 
Meer informatie vindt u op onze website: www.prodemos.nl/200jaarkoninkrijk

VOORaankOnDiging

maar hoe bedenk je een goed onderzoeksvoorstel? Om uw 
leerlingen goed voor te bereiden heeft ProDemos samen 
met de algemene rekenkamer een gratis Onderwijskrant 
gemaakt. De Onderwijskrant over de algemene rekenkamer 
is geschikt voor de bovenbouw havo en vwo.

in de krant komt onder meer aan bod:
• waarom een rekenkamer noodzakelijk is in een democratie;
• hoe de algemene rekenkamer werkt;
• wat ‘rechtmatige en doelmatige besteding’ van 

belastinggeld precies is. 

gratis onderwijskrant algemene Rekenkamer

De onderwijskrant verschijnt begin april en is nu al te 
bestellen via www.primaonderwijs.nl/prodemos.

Volgend jaar bestaat de algemene Rekenkamer 200 jaar en dit wordt gevierd met  
een grote prijsvraag voor scholieren: de leerling die het beste onderzoek voor de 
rekenkamer bedenkt wint kaartjes voor lowlands 2014! Het winnende onderzoek zal 
daarnaast ook echt worden uitgevoerd door de algemene Rekenkamer. 
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Verveelde leerlingen die alleen maar oog hebben 
voor hun telefoon. Onderuitgezakte jongeren  
achterin de klas. een bekend beeld?

nieuw: LesmateriaaL vOOr PraKtiJKOnDerwiJs

Politiek in Praktijk

tHe best Of PrODemOs

Readers en workshops over 
activerende werkvormen

kom op een praktijkschool niet aan met lappen 
tekst over ‘politiek’, ‘actief burgerschap’ of de 
‘democratische rechtsstaat’. Maar hoe maak je 
leerlingen op een praktijkschool dan wel bewust 
van hun rechten en plichten als burger? Hoe leg 
je op een duidelijke manier de spelregels van de 
democratie uit?

speciaal voor docenten op een praktijkschool brengt 
ProDemos binnenkort de eerste lesbrief Politiek in Praktijk 
uit. met deze gratis e-maildienst ontvangt u iedere maand 
een toegankelijke werkvorm die u direct kunt gebruiken 
in de les. De werkvorm sluit aan bij de leefwereld van 
de leerling en bevat veel beeldmateriaal, een helder 
stappenplan en een concreet, actueel onderwerp.

ProDemos verstuurt al langer lesmateriaal voor het 
voortgezet onderwijs met de Onderwijskrant actueel.  
De nieuwe lesbrief Politiek in Praktijk richt zich speciaal  

op het praktijkonderwijs, het speciaal onderwijs en  
vmbo-bb/kb. zo kunnen alle nederlandse scholen 
binnenkort moeiteloos aansluiten bij de actualiteit.

aanmelden voor de lesbrief Politiek in Praktijk is gra-
tis. Mail uw gegevens naar s.vandeven@prodemos.nl.
binnen een maand ontvangt u dan de eerste lesbrief 
in uw mailbox!

ProDemos krijgt iedere dag honderden leerlingen enthou-
siast tijdens een dagje politiek Den Haag. Dat doen we 
met originele werkvormen, zoals een quiz, een bingo, een 
rollenspel of een opiniepeiling. Deze werkvormen delen we 
graag met docenten maatschappijleer en docenten geschie-
denis in onze readers en workshops.

Readers the best of ProDemos
De serie ‘the best of ProDemos’ bestaat uit readers met 
onze tien leukste werkvormen per onderwerp op een rij. 
De werkvormen zijn geschikt gemaakt voor in uw lessen. 
er zijn vier readers:
•	 Tien	werkvormen	voor	in	de	klas
•	 Tien	werkvormen	voor	in	de	geschiedenisles
•	 Tien	werkvormen	over	rechtsstaat
•	 Tien	werkvormen	voor	het	vmbo

Workshops
Over de werk-
vormen uit bovenstaande readers verzorgt ProDemos ook 
workshops voor docenten. in iedere workshop komen tien 
leuke en activerende werkvormen aan bod. 

De eerstvolgende workshop is op 25 maart tijdens de lande-
lijke LiO-dag voor docenten maatschappijleer en docenten 
maatschappijwetenschappen in opleiding. na afloop van de 
workshop krijgen alle deelnemers een reader mee naar huis 
met daarin de gepresenteerde werkvormen.

kijk voor meer informatie op: 
www.prodemos.nl/workshops
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een Jaar vOOr De 

GemeenteraaDsverKiezinGen

Hoe krijgt u uw 
inwoners 
politiek actief?

toolbox 
Politiek 
actief
met de toolbox 
Politiek actief 
kunnen  
gemeenten zelf 
de cursus Politiek 
actief geven. in 
de toolbox vindt u kant-en-klaar lesmateriaal, 
PowerPointpresentaties en een duidelijke 
handleiding met de inhoud en opzet van iedere les. 
De toolbox kan ook besteld worden door politieke 
partijen of maatschappelijke organisaties.

kijk voor meer informatie over de  
projecten op deze pagina's op:  
www.prodemos.nl/politiekactief

Cursus Politiek actief
De cursus Politiek actief geeft deelnemers inzicht in hoe de lokale 
politiek werkt. naast theorie wordt er veel aandacht besteed aan de 
praktijk. raadsleden komen vertellen over hun werk, er zijn debat- en 
mediatrainingen, de groep woont een raadsvergadering bij en ontmoet lokale 
politici.
 
echt politiek actief
na het volgen van de cursus Politiek actief kunnen de deelnemers besluiten 
om zich kandidaat te stellen als gemeenteraadslid of op andere wijze 
lokaal politiek actief worden. in 2010 verzorgde ProDemos de cursus in 
Delft. van de 25 deelnemers aan de cursus hebben er nu 7 een zetel in de 
gemeenteraad.

Op maat
De cursus kan op maat worden verzorgd per gemeente. standaard bestaat de cursus uit 6 bijeenkomsten, maar een minicursus van 
een of twee dagdelen is ook mogelijk. De cursus wordt momenteel verzorgd in Delft, beuningen en brielle en start binnenkort in 
eemnes, tytsjerksteradiel en Lansingerland. in de gemeenten is al zoveel animo voor de cursus dat het aantal cursusgroepen moet 
worden uitgebreid. een goed teken voor de lokale democratie!

Over een jaar worden de gemeente raads  verkie zingen 
gehouden. ProDemos ondersteunt gemeenten bij het 
vinden en scholen van nieuw talent voor de gemeenteraad. 

We verzorgen op aanvraag een cursus Politiek actief voor 
uw inwoners of leveren u een toolbox waarmee u deze 
cursus zelf kunt verzorgen. Ook hebben we ter inspiratie 
een overzicht gemaakt van best practices bij gemeenten 
op het gebied van werving van raadsleden. Om inwoners 
enthousiast en nieuwsgierig te maken is de test ‘schuilt  
er een raadslid in mij?’ ontwikkeld.
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best practices bij het 
werven van raadsleden
wat hebben andere gemeenten gedaan om 
raadsleden te werven? in het overzicht op onze 
website vindt u de best practices van verschillende 
gemeenten. een inspirerend overzicht waar u ook 
de best practices van uw eigen gemeente aan toe 
kunt voegen.

schuilt er  
een raadslid in jou?
Doe de test op www.schuiltereenraadslidinmij.nl

uit onderzoek van binnenlands bestuur in 2009 bleek 
dat een kwart van de raadsleden vroegtijdig vertrok. 
soms omdat ze wethouder werden, maar vaak ook omdat 
het raadswerk tegenviel of slecht te combineren bleek 
met werk of privéleven. 

voor iedereen die wil weten of het raadslidmaatschap 
wat voor hem of haar is, heeft ProDemos de test 
‘schuilt er een raadslid in mij?’ ontwikkeld. in de 
test wordt gekeken in hoeverre de verwachtingen van 
de invuller overeenkomen met de realiteit van het 
raadslidmaatschap. Daarnaast zijn er filmpjes te zien 
van raadsleden die vertellen over hun werk.

een stemWijzer voor uw gemeente
bij de landelijke verkiezingen in 2012 
werd de stemWijzer van ProDemos 
4,85 miljoen keer geraadpleegd. Ook voor de 
gemeenteraadsverkiezingen is de stemWijzer 
dé manier om kiezers op een snelle en 
overzichtelijke manier inzicht te geven in de 
thema’s die spelen.

Hoe werkt de stemWijzer?
Gebruikers van de stemwijzer geven hun mening over 
dertig stellingen en krijgen een overzicht van politieke 
partijen waarmee ze overeenkomsten vertonen. in dit 
over zicht staat ook een toelichting bij ieder standpunt . zo 
kunnen mensen de standpunten van de partijen met elkaar 
vergelijken en goed geïnformeerd een oordeel vormen.

stemWijzer ook als app
in iedere gemeente die een stemwijzer afneemt komt ook 
de gratis stemwijzer-app beschikbaar, voor android en 
iPhone. bij de tweede Kamerverkiezingen van 2012 werd 
deze landelijke stemwijzer-app ruim 600.000 keer  
gebruikt. al deze gebruikers krijgen voor de gemeente-
raadsverkiezingen een bericht dat er een update van de 
stemwijzer beschikbaar is. 
Ook komt er een facebook-app, waarmee facebook-
gebruikers hun resultaten makkelijk kunnen delen met 
vrienden. zo verspreidt het nieuws zich vanzelf. Gemeenten 
kunnen de app koppelen aan hun eigen facebookpagina’s, 
aan die van politieke partijen en alle andere verkiezings-
sites. Op die manier ontstaat een krachtig extra commu ni-
catiekanaal tussen de gemeente en haar kiezers.

Meer informatie
bent u geïnteresseerd in een stemWijzer voor  
uw gemeente? kijk voor meer informatie op 
www.prodemos.nl/stemwijzer
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reCHtexamen

test je kennis van het recht!
Heb je een advocaat nodig om te scheiden? 
Hoeveel rechtbanken zijn er in nederland? Hoe 
lang mag je door de politie worden verhoord?

weet jij het antwoord op deze vragen? test je kennis van 
het recht met het rechtexamen. in 16 vragen komen vier 
rechtsgebieden aan bod: het strafrecht, het civiel recht, 
het bestuursrecht en het staatsrecht.

Van leek naar meester
Het rechtexamen bestaat uit twee niveaus: 
•	 Het lekenexamen: voor ‘beginners’ met een beperkte 

kennis over het recht.
•	 Het meesterexamen: voor ‘gevorderden’ die hun kennis 

willen uitbreiden.

Heb je het examen niet gehaald? niet getreurd: beide 
examens hebben een herexamen. als je slaagt, kun je een 
certificaat downloaden als bewijs dat je het rechtexamen 
hebt gehaald.

Doe de test op www.rechtexamen.nl

al voelend aan de maquette luisteren mensen naar 
informatie over de tweede Kamer via een audio-
installatie. ze krijgen informatie van een gids te horen, 
een toelichting van de architect van het gebouw en 
omgevingsgeluiden. een typisch geluid is bijvoorbeeld 
het aanslaan van de lange roltrap in de statenpassage. 

Op 24 januari werd de audiomaquette onthuld in 
de tweede Kamer door cabaretier vincent bijlo en 
tweede Kamervoorzitter anouchka van miltenburg. 
zij probeerde op de tast haar weg te vinden naar haar 
werkplek in de vergaderzaal, maar dat bleek nog niet 
zo makkelijk.

in het bezoekerscentrum van ProDemos staat het 
testmodel van de audiomaquette. blinde en slechtziende 
bezoekers van de tweede Kamer zijn van harte welkom bij 
ProDemos om gebruik te maken van de testmaquette. zo 
hopen wij bij te dragen aan een betere toegankelijkheid 
van de tweede Kamer en de nederlandse politiek voor 
blinden en slechtzienden. 

De audiomaquette is gratis te bezoeken bij ProDemos: 
Hofweg 1, Den Haag.

KiJKen met Je HanDen

audiomaquette tweede kamer
Hoe moeten blinde en slechtziende 
nederlanders zich de tweede kamer 
voorstellen? Hannes Wallrafen, 
oprichter van stichting geluid in 
zicht en zelf blind sinds negen jaar, 
vond hiervoor een oplossing: een 
audiomaquette van de tweede kamer.

Maart  2013

fO
tO

: n
O

v’
82

 a
rC

H
it

eC
te

n



9

DemOCratie in Debat

‘sorry-premiers’ en emoties in de politiek
Verliest Rutte zijn geloofwaardigheid als hij 
‘sorry’ zegt? is het poldermodel uit de mode? 
in februari vonden de eerste debatten van 2013 
weer plaats in de reeks Democratie in Debat. 

Deze vragen proberen we samen met een afvaardiging 
van het nederlandse volk te beantwoorden in De 
Gemeenteraad van de toekomst. idealiter bestaat 
de Gemeenteraad van de toekomst uit een mix van 
vertegenwoordigers van gemeenten, journalisten, 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties 
en burgers.

in zes seminars komen we gezamenlijk tot eigentijdse en 
innovatieve oplossingen waarmee gemeenteraden zich 
kunnen voorbereiden op de toekomst.

Denkt u graag mee over de toekomst van de gemeente-
raad? De Gemeenteraad van de toekomst heeft 35 zetels 
beschikbaar.

De gemeenteraad van de toekomst

kijk voor meer informatie op: 
www.gemeenteraadvandetoekomst.nl

De verhouding tussen de samenleving en de lokale overheid verandert. Hoe kunnen 
gemeenten hier in de toekomst het best op inspelen? Wat moeten zij doen en weten om 
goed voorbereid te zijn? 

De Gemeenteraad van de toekomst is een samenwerking 
van bmC, notubiz, bestuursacademie nederland, 
Platform31/nicis en ProDemos.

Vrijdag 1 februari:
De emotie regeert?
Op vrijdag 1 februari werd in de Centrale bibliotheek 
van Den Haag besproken of emoties niet een te grote rol 
spelen in de huidige politiek. frank Hendriks, auteur van 
‘Democratie onder druk’, betoogde dat de burger steeds 
mondiger en directer wordt. Dit baart will tiemeijer, 
onderzoeker van de wetenschappelijke raad voor het 
regeringsbeleid (wrr), zorgen, omdat kiezers vaak 
minder doordachte en emotionelere keuzes maken dan 
politici. 
Pierre Heijnen, tweede Kamerlid voor de Pvda, zag vooral 
voordelen aan de directe democratie: ‘zo dwingen kiezers 
de politiek om transparanter te worden.’ bovendien is 
de directe democratie onder burgers veel populairder. 
‘mensen betalen om een sms’je te mogen sturen naar 
idols, terwijl ze naar een inspraakavond gesleept moeten 
worden’, aldus frank Hendriks.

Woensdag 6 februari: 
De “sorry-premier”: acceptabel?
Op woensdag 6 februari bogen de aanwezigen in 
nieuwspoort zich over de vraag wat voor politicus 

nederland nodig heeft in deze tijden. een premier 
die achteraf zijn excuses maakt als blijkt dat hij zijn 
beloftes niet na kan komen? Of een politicus die van 
tevoren eerlijk aangeeft niet alles te kunnen weten?

mark verheijen, tweede Kamerlid voor de vvD, vond 
dat de excuses van rutte hem geen schade hadden 
berokkend. Gerrit 
voerman, hoogleraar in 
Groningen en directeur 
van het DnPP, stelde 
daar tegenover dat rutte 
wel degelijk een riskant 
spel had gespeeld met 
zijn felle campagne 
tegen de socialisten, 
waarmee hij later bijna 
onvermijdelijk zou 
moeten samenwerken. 
trouw-journaliste Karen zandbergen bekeek de zaak 
vanuit de media. volgens haar is excuses maken voor je 
eigen fouten niet zo schadelijk voor je imago. excuses 
maken voor de fouten van een ander is schadelijker.

Debatteer mee met Democratie in Debat
Wilt u ook een keer Democratie in Debat bijwonen?  
iedere maand vinden er twee debatten plaats in Den Haag. 
kijk op www.democratieindebat voor de agenda.

Maart  2013
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Ochtendprogramma
Op 1 februari verzamelden zo’n 400 docenten 
maatschappijleer zich in het gebouw van de tweede 
Kamer. net als vorig jaar waren de docenten voor 
het eerste deel van de Docentendag welkom in de 
vergaderzaal van de tweede Kamer. Daar luisterden ze 
naar toespraken en lezingen van interessante sprekers.

tweede kamervoorzitter anouchka van Miltenburg opende 
de dag. ze gaf de docenten mee om vooral enthousiast les 
te geven: “als u enthousiast bent over politiek, kunt u dat 
ook overbrengen op de jeugd.”

Hans teunissen, voorzitter van de nVlM (nederlandse 
vereniging van Leraren maatschappijleer) sprak 
zijn bezorgdheid uit. uit internationaal vergelijkend 
onderzoek blijkt dat de kennis over politiek en 
samenleving onder nederlandse jongeren zeer laag is. 
teunissen pleit er dan ook voor om voor dit vak meer 
dan alleen een inspanningsverplichting te laten gelden. 
resultaten moeten gaan tellen.

ernst Hirsch ballin, tegenwoordig hoogleraar aan 
de universiteit van tilburg, zei dat ‘de staat’ in veel 
(maatschappijleer)boeken verkeerd wordt weergegeven. 
“De staat lijkt iets afstandelijks, alsof het van bovenaf 
op ons neerdaalt.” Het autoritaire denken is nog 
springlevend.

journalist kustaw bessems maakte grote indruk met zijn 
pleidooi om leerlingen te leren dat ze niet altijd ergens 
bij hoeven te horen. uit zijn analyse van een aantal 
methodes maatschappijleer bleek dat het groepsdenken 
de boventoon voert. Hij stelde de vraag of dat wel 
terecht is. immers: “afwijken kan van grote waarde zijn.” 
belangrijke ontdekkingen worden niet zelden gedaan door 
individualisten, mensen die onafhankelijk van geest zijn.

Middagprogramma
Het tweede deel van de dag was gevuld met workshops 
en presentaties in de kleinere commissiezalen van de 
tweede Kamer en in het gebouw van ProDemos. De 
onderwerpen liepen uiteen. er was gelegenheid tot 
verdieping in het politieke landschap met lezingen 
als ‘De diplomademocratie’ en ‘nieuw nationalisme in 
nederland’. maar er waren ook praktische workshops, 
zoals ‘Causaal leren redeneren bij maatschappijleer’ en 
‘film opent je ogen!’. 

Verslag op de website
een uitgebreid verslag van de dag is terug te lezen 
op onze website. Daar vindt u ook links naar de 
(PowerPoint)presentaties van de sprekers en naar de 
foto’s op onze facebookpagina.

kijk op www.prodemos.nl/docentendag

‘geef uw enthousiasme door!’
tweede Kamervoorzitter anouchka van miltenburg

VeRslag DOCentenDag 2013

‘geef uw enthousiasme door!’

‘je hoeft niet altijd ergens bij te horen’
Journalist Kustaw bessems

Maart  2013

Journalist Kustaw bessems aan het woord.
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thorbecke geeft vorst de ruimte

COLumn

is de troonswisseling niet hét moment om deze 
ondemocratische ‘antiquiteit’ bij het oud vuil te zetten? 
erfopvolging is toch niet meer van deze tijd? alleen 
door het volk gekozenen mogen met ‘macht’ bekleed 
worden – want als het ons niet bevalt kunnen we die 
gewoon weer de laan uitsturen. Het erfelijk koningschap 
is in de ogen van sommigen in flagrante strijd met de 
moderne beginselen van openbaarheid, verantwoording 
en democratie.

Op zich hebben de republikeinen een punt. een niet-
gekozen staatshoofd past misschien niet langs het 
liniaal van rechtlijnige democraten. maar dit is het gelijk 
van een wiskundelokaal. Dit soort Prinzipienreiterei 
doet geen recht aan de praktijk van nederland als een 
constitutionele monarchie, waar ook de vorst gebonden 
is aan de door de volksvertegenwoordiging goedgekeurde 
Grondwet en de overige ‘wetten des lands’.

Het Grondwetsartikel dat bij koningin beatrix 
goudomrand ingelijst hangt op haar werkkamer is dan 
ook niet “Het koningschap wordt erfelijk vervuld door 
de wettige opvolgers van Koning willem i, prins van 
Oranje-nassau” (artikel 24), maar: “De regering wordt 
gevormd door de Koning en de ministers. De Koning 
is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk” 
(artikel 42). Dat is de as waar het bij de al dan niet reëel 
bestaande ‘macht’ van de koningin om draait.

artikel 42 van onze huidige Grondwet is nog geformuleerd 
door de grote liberale Grondwetgever J.r. thorbecke in 
1848. zijn staatsrechtelijke wet van meden en Perzen 
heeft alle grondwetswijzigingen overleefd. Het artikel 
formuleert in de kern hoe de theorie is en hoe de praktijk 
werkt: de koningin troont boven de partijen, de ministers 
zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het 
beleid.

alles wat ‘de majesteit’ doet of nalaat, moet gedekt 
worden door de ministers. De koningin kan zich dan 
ook nooit méér vrijheden veroorloven dan de ministers 
haar gunnen en voor hun rekening willen nemen. en 
omdat de ministers door de volksvertegenwoordiging ter 
verantwoording kunnen worden geroepen, zullen ze ook 
altijd met een schuin oog naar de tweede Kamer kijken 
om te voorkomen dat ze in de politieke gevarenzone 
komen.

Het mooie van thorbeckes formule is bovendien 
dat die aan iedere vorst(in) ruimte laat om het 
koningschap zodanig in te vullen dat die past bij de 
eigen persoonlijkheid van de drager van het ambt en 
de ‘eisen des tijds’. De koningin die het vaantje nu 
overdraagt was een andere koningin dan haar moeder 
was, zoals haar zoon geen kopie zal zijn van zijn moeder. 
Ook deze Oranje zal het koningschap weer anders 
inkleuren, maar juist omdat hij een Oranje is zal ook 
koning willem-alexander symbool staan voor wezenlijke 
waarden als bovenpartijdigheid, continuïteit en 
gemeenschappelijkheid. Daar kan geen Pechtold, wilders 
of rutte tegenop.

Menno de bruyne
Koningshuiskenner en voorlichter voor de sGP  
in de tweede Kamer.

voor ProDemos verzorgt menno de bruyne rondleidingen 
op het binnenhof.

bij een monarchie horen 

rituelen. Ceremonies en 

oude tradities die het 

verleden verbinden met 

het heden. Rituelen die 

het blijvende zichtbaar 

maken in dat wat verdwijnt. 

in nederland kun je 

denken aan de pracht en 

praal op Prinsjesdag, de 

feesten en vrijmarkten 

van koninginnedag of de 

jaarlijkse kersttoespraak 

van de koningin. ieder jaar zijn dat vaste 

momenten die ons eraan herinneren dat nederland 

en Oranje ‘iets’ met elkaar hebben. niet iets wat 

logisch en te beredeneren is, maar tóch is het er.

op het 

Maart  2013
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Haagse VRijHeiDsWeken 12 aPRil – 5 Mei

ieder jaar wordt op 5 mei de bevrijding van 1945 gevierd op het bevrijdingsfestival. 
Dit jaar worden voorafgaand aan het bevrijdingsfestival in Den Haag voor het eerst 
de Haagse Vrijheidsweken georganiseerd. Van 12 april tot 5 mei zijn er door heel 
Den Haag activiteiten rond de thema’s vrijheid, vrede, democratie, rechtsstaat en 
internationale rechtsorde.

ProDemos  vrijheid

Vanaf 12 april tot 5 mei: gratis wandelroute 
‘beelden uit de tweede Wereldoorlog’
in 1940 namen seyss-inquart en de Duitse bezetters hun 
intrek op het binnenhof. De wandeling ‘beelden uit de 
tweede wereldoorlog’ brengt u langs Haagse locaties die 
een rol speelden tijdens de oorlog. Het routekaartje van 
deze wandeling kan van 14 april tot 5 mei gratis worden 
afgehaald bij het bezoekerscentrum van ProDemos.

12 april – Debat: Politiek en internet: 
vrijheid of big brother?
steeds meer informatiestromen van de overheid gaan 
via internet. Denk aan de online belastingaangifte of het 
elektronisch patiëntendossier. wegen de gevaren van 
hacken en misbruik op tegen het gemak? en hoe vrij zijn 
wij om nee te zeggen of voorwaarden te stellen? Op deze 
vragen zoeken de sprekers tijdens dit debat samen met 
het publiek een antwoord. 

14 april – Openingsfeest Haagse 
Vrijheidsweken
in de bibliotheek in Den Haag vindt een muzikale opening 
plaats van de Haagse vrijheidsweken. singer-songwriters 
bezingen de vrijheid en er is een lezing over vrijheid en 
muziek.

16 april – lezing Robin te slaa over het 
fascisme vroeger en nu
robin te slaa is auteur van ‘De nsb’, ‘is wilders een 
fascist?’ en een nog te verschijnen boek over het 
fascisme. in zijn lezing legt hij een link tussen het 

historische fascisme en de actualiteit, zoals de recente 
opkomst van de Gouden Dageraad in Griekenland en de 
Jobbik-partij in Hongarije. 

23 april – 
burgemeester 
Van aartsen 
opent route 
internationaal 
Vrede & Recht
De route interna-
tionaal vrede & 
recht is een tour 
langs de organisaties 
in Den Haag die 
het internationale 
recht waarborgen of 
uitdragen. Dat zijn 
onder andere het 
Humanity House, het 
vredespaleis, het Joegoslaviëtribunaal, europol of de 
Organisatie voor het verbod op Chemische wapens. 

Op 23 april opent burgemeester Jozias van aartsen de 
route officieel. na afloop geeft hij om 17.00 uur een lezing 
bij ProDemos over Den Haag, stad van vrede en recht. 

5 mei – bevrijdingsdebat op 
bevrijdingsfestival
Ook dit jaar organiseert ProDemos weer het 
bevrijdingsdebat. Het thema is ‘vrijheid spreek je af.’ De 
afspraken uit onze grondwet staan centraal in dit debat, 
dat plaatsvindt op het festivalterrein op het malieveld.

Meer informatie over de activiteiten van de Haagse 
Vrijheidsweken: www.bevrijdingsfestivaldenhaag.nl

Maart  2013
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8 maart: netwerkbijeenkomst vrouwendag: 
vrouwelijk talent ontmoet topvrouwen

6 maart: Democratie in Debat – 
actualiteitendebat

15 maart: Democratie in Debat – burgerinitiatief: 
meer mogen of moeten?

Vanaf 20 maart 
tot eind april:  Cursus Politiek actief bij ProDemos
3 april: Democratie in Debat – 

actualiteitendebat 
12 april:  Democratie in Debat – Politiek en 

internet: vrijheid of big brother?
12 april – 5 mei:  Haagse vrijheidsweken (zie voor 

het uitgebreide programma de 
linkerpagina)

27 april  Debat: De rol van de monarchie
14 mei:  Presentatie onderzoek topfem: 

‘vrouwen in de tweede Kamer’
5 juni: Democratie in Debat – 

actualiteitendebat 
14 juni:  Democratie in Debat –  

De onzichtbare macht in Den Haag
19 juni: festival Classique – Politiek in de 

muziek (optreden orkest en lezing)
3 juli: Democratie in Debat – 

actualiteitendebat 
16 t/m 18 juli:  zomerschool ProDemos
4 september: Democratie in Debat – 

actualiteitendebat 
13 september:  nacht van de Dictatuur
14 september: Dag van de Democratie
2 oktober: Democratie in Debat – 

actualiteitendebat 
11 oktober:  Democratie in Debat –  

Den Haag op de wereldkaart
6 november:  Democratie in Debat – 

actualiteitendebat 
8 november: Democratie in Debat –  

Gezondheid: je eigen zorg?

kijk voor de actuele agenda van ProDemos op  
www.prodemos.nl/agenda

agenda

Maart  2013

tekenWeDstRijD ‘Dag uit Het leVen Van een kOning’
Hoe ziet volgens jou het leven van onze 
nieuwe koning eruit? Doe mee aan de 
tekenwedstrijd ‘Dag uit het leven van 
een koning’! 
 
De 25 finalisten krijgen op zaterdag  
27 april een exclusieve rondleiding door 
politiek Den Haag, een ontmoeting met 
schrijfster reinildis van Ditzhuyzen 
in de ridderzaal, het boek ‘Leve 
de koning(in)!’ en kaartjes voor 
madurodam.

in de jury zitten onder andere  
Jurre bosman en de schrijfster  
van het boek ‘Leve de koning(in)!’.

Wat moet je doen?
•	 Teken	een	cartoon,	schilder,	 

of maak een collage; wat jij wilt
•	 Maximaal	A3-formaat
•	 Mail	je	tekening	naar	

tekenwedstrijd@prodemos.nl
•	 Of	stuur	hem	via	de	post	naar:	

ProDemos, Hofweg 1h, 2511 aa 

Den Haag onder vermelding van 
tekenwedstrijd, je naam, adres en 
telefoonnummer.

•	 Leeftijd	t/m	12	jaar

kijk voor meer informatie op  
www.prodemos.nl/tekenwedstrijd
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reinildis van Ditzhuyzen 
is al jarenlang bekend als 
koningshuiskenner en etiquette-
expert. ze schreef dit boekje, omdat ze 
merkte dat leerlingen en docenten van 
basisscholen nog niet veel weten over 
ons koningshuis. 

in negen hoofdstukken legt ze aan leerlingen van de 
bovenste 3 groepen van het basisonderwijs uit wat 
het betekent dat we een koningshuis hebben. ze geeft 
antwoord op vragen als: waarom hebben we een koning? 
wat doet de koning eigenlijk? is er een school om koning 
te worden? Ook besteedt ze aandacht aan tegenstanders 
van het koningshuis. 

Het is een leuk boekje geworden, met een aantal smeuïge 
anekdotes. zoals over het lastige karakter van kroonprins 
‘wiwill’, de oudere halfbroer van wilhelmina. en over 
of het eng is om iemand van het koninklijk huis te 
ontmoeten.

Reinildis van Ditzhuyzen
Leve de koning(in)!
uitgeverij balans, gebonden
€15,95 (isbn 9789460035715)

wie vanaf de Lange vijverberg 
richting de Gevangenpoort kijkt ziet 
uit de kademuur water stromen. 
Hier eindigt de Haagse beek, het 
riviertje dat de Graven van Holland 
aan het einde van de middeleeuwen 
omlegden om het duinmeer van extra 
water te voorzien. Later kwamen er 
kademuren en uiteindelijk ontstond 
de rechthoekige stadsvijver die we 

nu kennen. in de eeuwen die volgden was de vijver 
het toneel van vuurwerktheaters, watertoernooien en 
steekspelen. Hans wiegel voer ooit in de vijver met het 
friese statenjacht. en nog altijd wordt er ’s winters als 
het even kan geschaatst op de Hofvijver.

Jantien Overduin schreef een lezenswaardig boek over 
de geschiedenis van onze nationale vijver, inclusief de 

gebouwen eromheen en de notabelen die er woonden 
en werkten. er is veel zorg besteed aan de illustraties: 
schilderijen en prenten, historische en recente foto’s. 
zo kijken we op een prachtige foto uit 1870 naar de plek 
waar nu de Haagse beek in de Hofvijver stroomt. Destijds 
stond hier de chique herenclub Plaats-royaal; nu rijdt 
daar de tram en kijken de passagiers over de vijver uit op 
de gevels van het binnenhof, van de mauritstoren tot het 
torentje. 

jantien Overduin
De Hofvijver: hart van Den Haag
uitgeverij wbOOKs, 112 pagina’s
€17,95 (isbn 978-9-400-8669-4)

leve de koning(in)!

De Hofvijver: hart van Den Haag

Het kinderboek ‘leve de koning(in)’ van Reinildis van Ditzhuyzen 
werd uitgebracht in de week dat koningin beatrix haar abdicatie 
bekendmaakte. Wat wist Van Ditzhuyzen dat wij niet wisten?

al bijna 800 jaar ligt het bestuurlijke centrum van de lage landen naast 
de Hofvijver, ooit een natuurlijk meertje in een bos- en duingebied. 

Maart  2013
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Volg een cursus Politiek 
actief bij ProDemos

inhoud cursus
De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarin telkens een ander 
onderwerp centraal staat. bij een deel van de bijeenkomsten vertelt een 
gastspreker (bijvoorbeeld een raadslid of een griffier) over zijn/haar werk.

•	 Bijeenkomst	1:	Introductie	en	algemene	staatsinrichting
•	 Bijeenkomst	2:	De	gemeente
•	 Bijeenkomst	3:	De	gemeenteraad
•	 Bijeenkomst	4:	Bezoek	gemeenteraad:	bijwonen	raadsvergadering
•	 Bijeenkomst	5:	Verkiezingen	
•	 Bijeenkomst	6:	Training	Omgaan	met	media
•	 Bijeenkomst	7:	Training	Debatteren	en	uitreiking	certificaten

in maart en april organiseert ProDemos de 
cursus Politiek actief in Den Haag. tijdens 
deze cursus vergroot u uw kennis over 
de politiek in het algemeen, leert u meer 
over de gemeentelijke politiek én leert u 
vaardigheden zoals debatteren en omgaan 
met de media. iedereen met interesse in 
de lokale politiek is van harte welkom om 
mee te doen. en wie weet wordt u wel zo 
enthousiast dat u mee wilt doen met de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2014! 

Praktische gegevens
•	 De	cursus	bestaat	uit	7	bijeenkomsten
•	 U	kunt	kiezen	uit	een	cursus	op	 

woensdagavond of zaterdagochtend
•	 Startdata:	woensdag	20	maart	en	 

zaterdag 23 maart
•	 Locatie:		ProDemos, 

Hofweg 1, 2511 aa,  
Den Haag

•	 Deelname	kost	€	75,-

aanmelden kan via www.prodemos.nl/cursussen

Verkiezingsposters 
te koop

vanaf nu verkoopt ProDemos zowel 
historische als moderne verkiezingsaffiches. 
er zijn twee sets beschikbaar: 
•	 11	posters	van	de	politieke	partijen	die	op	

dit moment in de tweede Kamer zitten
•	 8	historische	posters	van	politieke	partijen	

in het verleden

beide sets kosten 10 euro in de winkel van 
ProDemos. 

u kunt de posters ook online bestellen:  
www.prodemos.nl/posters
Of bestel de posters met de bon achterin  
deze nieuwsbrief. De verzendkosten  
bedragen €6,75.

u kunt de posters ook online bestellen: www.prodemos.nl/posters
Of bestel de posters met de bon achterin deze nieuwsbrief. 
De verzendkosten bedragen €6,75. 

Historische 
verkiezingsposters 
bevatten vaak veel 

symboliek.  
Hierover kunt u 

alles lezen op www.
verkiezingsaffiches.nl.geïnteresseerd in de com binatie geschiedenis, 

kunst en politiek? Of bent u docent maatschap-
pijleer en wilt u uw klas toepasselijk versieren? 
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bon
Publicaties:

ik bestel _______ exemplaren van het wandelkaartje  
‘Oranje op locatie’

ik bestel _______ exemplaren van het wandelkaartje  
‘route van de gouden koets’

ik bestel _______ pakketten van de Kinderkrant troonop-
volging (een pakket bevat 35 Kinderkranten) voor € 43,-  
incl. verzendkosten (isbn 978-90-6473-478-6)

ik bestel _______ pakketten van de Onderwijskrant 
troonopvolging voor (v)mbo (een pakket bevat  
35 Onderwijskranten) voor € 43,- incl. verzendkosten  
(isbn 978-90-6473-477-9)

ik bestel _______ pakketten van de Onderwijskrant havo-
vwo (een pakket bevat 35 Onderwijskranten) € 43,-  
incl. verzendkosten (isbn 978-90-6473-476-2)

ik bestel _______ sets historische posters à € 16,75 per set 
incl. verzendkosten* (isbn 978-90-6473-486-1)

ik bestel _______ sets posters politieke partijen 2012  
 à € 16,75 per set incl. verzendkosten (isbn 978-90-
6473-487-8)

ik bestel _______ stuks van de Grondwetposter à €2,50  
per stuk (isbn 978-90-6473-485-4)*

* De Grondwetposter wordt gevouwen in een envelop toegezonden.

ik abonneer me graag op de:

Papieren nieuwsbrief (4 x per jaar)

Digitale nieuwsbrief: algemeen (10 x per jaar)

Digitale nieuwsbrief: educatie (10 x per jaar)

Onderwijskrant actueel (gratis digitale lesbrief  
met lestipsen werkvormen over de actualiteit)

e-mail 

naam 

adres 

Postcode/Plaats 

stuur de bon naar: 
ProDemos
antwoordnummer 10455
1000 Ra amsterdam

een postzegel is niet nodig!

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van ProDemos en verschijnt 4 x per jaar.

dit nummer:   Redactie: Willy van Wely • basisvormgeving: kruit.nl • lay-out: ROn graphic Power • 
Druk: euradius • ProDemos • Hofweg 1H • 2511 aa Den Haag • t (070) 750 46 46 • info@prodemos.nl • 
ProDemos op internet: prodemos.nl • www.twitter.com/ProDemos • facebook: ProDemos - Huis 

voor Democratie en rechtsstaat

De meeste mensen zijn blij dat we een 
Grondwet hebben, maar weten niet 
wat er in staat. Dat komt ook omdat je 
de Grondwet niet op elke straathoek 
tegenkomt. ProDemos brengt daar 
verandering in met de Grondwetposter: 
een poster met de volledige tekst van de 
Grondwet erop. met de poster geeft u de 
Grondwet een plaats in uw gemeentehuis, 
klaslokaal of uw eigen woning. 

De Grondwetposter is een idee van 
kunstenaar marijn van der sluis en is 
ontworpen door grafisch ontwerpbureau 
Jongeling & de Kort. 

De grondwetposter kost €2,50 en wordt 
gevouwen in een envelop toegezonden. 
bestellen kan via onderstaande bon of op 
de website: www.prodemos.nl/posters

grondwetposter
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Hoofdstuk 1. 
GrondrecHten 

Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, 
worden in gelijke gevallen gelijk behan
deld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, 
ras, geslacht of op welke grond dan ook,  
is niet toegestaan. 

Artikel 2
De wet regelt wie Nederlander is. 1 
De wet regelt de toelating en de uitzetting 2 
van vreemdelingen. 
Uitlevering kan slechts geschieden krach3 
tens verdrag. Verdere voorschriften omtrent 
uitlevering worden bij de wet gegeven. 
Ieder heeft het recht het land te verlaten, be4 
houdens in de gevallen, bij de wet bepaald. 

Artikel 3
Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in 
openbare dienst benoembaar.
 

Artikel 4
Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht 
de leden van algemeen vertegenwoordi
gende organen te verkiezen alsmede tot 
lid van deze organen te worden verkozen, 
behoudens bij de wet gestelde beperkingen 
en uitzonderingen. 

Artikel 5
Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk 
bij het bevoegd gezag in te dienen. 

Artikel 6
Ieder heeft het recht zijn godsdienst 1 
of levensovertuiging, individueel of in 
gemeenschap met anderen, vrij te belijden, 
behoudens ieders verantwoordelijkheid 
volgens de wet. 
De wet kan ter zake van de uitoefening van 2 
dit recht buiten gebouwen en besloten 
plaatsen regels stellen ter bescherming 
van de gezondheid, in het belang van het 
verkeer en ter bestrijding of voorkoming 
van wanordelijkheden. 

Artikel 7
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig 1 
om door de drukpers gedachten of ge
voelens te openbaren, behoudens ieders 
verantwoordelijkheid volgens de wet. 
De wet stelt regels omtrent radio en televisie. 2 
Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud 
van een radio of televisieuitzending. 
Voor het openbaren van gedachten of ge3 
voelens door andere dan in de voorgaande 
leden genoemde middelen heeft niemand 
voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud 
daarvan, behoudens ieders verantwoor
delijkheid volgens de wet. De wet kan het 
geven van vertoningen toegankelijk voor 
personen jonger dan zestien jaar regelen 
ter bescherming van de goede zeden. 
De voorgaande leden zijn niet van toepas4 
sing op het maken van handelsreclame. 

Artikel 8
Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij 
de wet kan dit recht worden beperkt in het 
belang van de openbare orde. 

Artikel 9
Het recht tot vergadering en betoging 1 
wordt erkend, behoudens ieders verant
woordelijkheid volgens de wet. 
De wet kan regels stellen ter bescherming 2 
van de gezondheid, in het belang van het 
verkeer en ter bestrijding of voorkoming 
van wanordelijkheden. 

Artikel 10
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de 1 
wet te stellen beperkingen, recht op eerbie
diging van zijn persoonlijke levenssfeer. 
De wet stelt regels ter bescherming van de 2 
persoonlijke levenssfeer in verband met het 
vastleggen en verstrekken van persoons
gegevens. 
De wet stelt regels inzake de aanspraken 3 
van personen op kennisneming van over 
hen vastgelegde gegevens en van het ge
bruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede 
op verbetering van zodanige gegevens. 

Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de 
wet te stellen beperkingen, recht op onaan
tastbaarheid van zijn lichaam. 

Artikel 12
Het binnentreden in een woning zonder 1 
toestemming van de bewoner is alleen 
geoorloofd in de gevallen bij of krachtens 
de wet bepaald, door hen die daartoe bij of 
krachtens de wet zijn aangewezen. 
Voor het binnentreden overeenkomstig het 2 
eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en 
mededeling van het doel van het binnentre
den vereist, behoudens bij de wet gestelde 
uitzonderingen. 
Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk 3 
een schriftelijk verslag van het binnentreden 
verstrekt. Indien het binnentreden in het 
belang van de nationale veiligheid of dat van 
de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan 
volgens bij de wet te stellen regels de ver
strekking van het verslag worden uitgesteld. 
In de bij de wet te bepalen gevallen kan de 
verstrekking achterwege worden gelaten, 
indien het belang van de nationale veiligheid 
zich tegen verstrekking blijvend verzet. 

Artikel 13
Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, 1 
in de gevallen bij de wet bepaald, op last 
van de rechter. 
Het telefoon en telegraafgeheim is on2 
schendbaar, behalve, in de gevallen bij de 
wet bepaald, door of met machtiging van 
hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen. 

Artikel 14
Onteigening kan alleen geschieden in het 1 
algemeen belang en tegen vooraf verzekerde 
schadeloosstelling, een en ander naar bij of 
krachtens de wet te stellen voorschriften. 
De schadeloosstelling behoeft niet vooraf 2 
verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood 
onverwijld onteigening geboden is. 
In de gevallen bij of krachtens de wet 3 
bepaald bestaat recht op schadeloos
stelling of tegemoetkoming in de schade, 
indien in het algemeen belang eigendom 
door het bevoegd gezag wordt vernietigd of 
onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van 
het eigendomsrecht wordt beperkt. 

Artikel 15
Buiten de gevallen bij of krachtens de wet 1 
bepaald mag niemand zijn vrijheid worden 
ontnomen. 
Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel 2 
zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter 
zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt 
in dat geval door de rechter gehoord binnen 
een bij de wet te bepalen termijn. De rechter 
gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, 
indien hij de vrijheidsontneming onrecht
matig oordeelt. 
De berechting van hem aan wie met het 3 
oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt 
binnen een redelijke termijn plaats. 
Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontno4 
men, kan worden beperkt in de uitoefening 
van grondrechten voor zover deze zich niet 
met de vrijheidsontneming verdraagt. 

Artikel 16
Geen feit is strafbaar dan uit kracht van  
een daaraan voorafgegane wettelijke 
strafbepaling. 

Artikel 17
Niemand kan tegen zijn wil worden afgehou
den van de rechter die de wet hem toekent. 

Artikel 18
Ieder kan zich in rechte en in administratief 1 
beroep doen bijstaan. 
De wet stelt regels omtrent het verlenen van 2 
rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen. 

Artikel 19
Bevordering van voldoende werkgelegen1 
heid is voorwerp van zorg der overheid. 
De wet stelt regels omtrent de rechtspositie2  
van hen die arbeid verrichten en omtrent 
hun bescherming daarbij, alsmede omtrent 
medezeggenschap. 
Het recht van iedere Nederlander op vrije 3 
keuze van arbeid wordt erkend, behoudens 
de beperkingen bij of krachtens de wet 
gesteld. 

Artikel 20
De bestaanszekerheid der bevolking en 1 
spreiding van welvaart zijn voorwerp van 
zorg der overheid. 

De wet stelt regels omtrent de aanspraken 2 
op sociale zekerheid. 
Nederlanders hier te lande, die niet in het 3 
bestaan kunnen voorzien, hebben een bij 
de wet te regelen recht op bijstand van 
overheidswege. 

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de  
bewoonbaarheid van het land en de be
scherming en verbetering van het leefmilieu. 

Artikel 22
De overheid treft maatregelen ter  1 
bevordering van de volksgezondheid. 
Bevordering van voldoende woongelegen2 
heid is voorwerp van zorg der overheid. 
Zij schept voorwaarden voor maatschap3 
pelijke en culturele ontplooiing en voor 
vrijetijdsbesteding. 

Artikel 23
Het onderwijs is een voorwerp van de 1 
aanhoudende zorg der regering. 
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens 2 
het toezicht van de overheid en, voor wat bij 
de wet aangewezen vormen van onderwijs 
betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid 
en de zedelijkheid van hen die onderwijs 
geven, een en ander bij de wet te regelen. 
Het openbaar onderwijs wordt, met eerbie3 
diging van ieders godsdienst of levens
overtuiging, bij de wet geregeld. 
In elke gemeente wordt van overheidswege 4 
voldoend openbaar algemeen vormend 
lager onderwijs gegeven in een genoeg
zaam aantal openbare scholen. Volgens 
bij de wet te stellen regels kan afwijking 
van deze bepaling worden toegelaten, mits 
tot het ontvangen van zodanig onderwijs 
gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in 
een openbare school. 
De eisen van deugdelijkheid, aan het 5 
geheel of ten dele uit de openbare kas te 
bekostigen onderwijs te stellen, worden bij 
de wet geregeld, met inachtneming, voor 
zover het bijzonder onderwijs betreft, van 
de vrijheid van richting. 
Deze eisen worden voor het algemeen 6 
vormend lager onderwijs zodanig geregeld, 
dat de deugdelijkheid van het geheel uit 
de openbare kas bekostigd bijzonder 
onderwijs en van het openbaar onderwijs 
even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die 
regeling wordt met name de vrijheid van het 
bijzonder onderwijs betreffende de keuze 
der leermiddelen en de aanstelling der 
onderwijzers geëerbiedigd. 
Het bijzonder algemeen vormend lager 7 
onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen 
voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde 
maatstaf als het openbaar onderwijs uit 
de openbare kas bekostigd. De wet stelt 
de voorwaarden vast, waarop voor het bij
zonder algemeen vormend middelbaar en 
voorbereidend hoger onderwijs bijdragen 
uit de openbare kas worden verleend. 
De regering doet jaarlijks van de staat 8 
van het onderwijs verslag aan de Staten
Generaal. 

Hoofdstuk 2. 
reGerinG  

 
§ 1. KONING 

Artikel 24
Het koningschap wordt erfelijk vervuld door 
de wettige opvolgers van Koning Willem I, 
Prins van OranjeNassau. 

Artikel 25
Het koningschap gaat bij overlijden van de 
Koning krachtens erfopvolging over op zijn 
wettige nakomelingen, waarbij het oudste 
kind voorrang heeft, met plaatsvervulling 
volgens dezelfde regel. Bij gebreke van eigen 
nakomelingen gaat het koningschap op ge
lijke wijze over op de wettige nakomelingen 
eerst van zijn ouder, dan van zijn grootouder, 
in de lijn van erfopvolging, voor zover de 
overleden Koning niet verder bestaand dan 
in de derde graad van bloedverwantschap. 

Artikel 26
Het kind, waarvan een vrouw zwanger is 
op het ogenblik van het overlijden van de 
Koning, wordt voor de erfopvolging als 
reeds geboren aangemerkt. Komt het dood 
ter wereld, dan wordt het geacht nooit te 
hebben bestaan. 

Artikel 27
Afstand van het koningschap leidt tot  
erfopvolging overeenkomstig de regels in  
de voorgaande artikelen gesteld. Na de 
afstand geboren kinderen en hun nakome
lingen zijn van de erfopvolging uitgesloten. 

Artikel 28
De Koning, een huwelijk aangaande buiten 1 
bij de wet verleende toestemming, doet 
daardoor afstand van het koningschap. 
Gaat iemand die het koningschap van de 2 
Koning kan beërven een zodanig huwelijk 
aan, dan is hij met de uit dit huwelijk gebo
ren kinderen en hun nakomelingen van de 
erfopvolging uitgesloten. 
De StatenGeneraal beraadslagen en 3 
besluiten ter zake van een voorstel van wet, 
strekkende tot het verlenen van toestem
ming, in verenigde vergadering. 

Artikel 29
Wanneer uitzonderlijke omstandigheden 1 
daartoe nopen, kunnen bij een wet een of 
meer personen van de erfopvolging worden 
uitgesloten. 
Het voorstel daartoe wordt door of vanwege 2 
de Koning ingediend. De StatenGeneraal 
beraadslagen en besluiten ter zake in ver
enigde vergadering. Zij kunnen het voorstel 
alleen aannemen met ten minste twee der
den van het aantal uitgebrachte stemmen. 

Artikel 30
Wanneer vooruitzicht bestaat dat een 1 
opvolger zal ontbreken, kan deze worden 
benoemd bij een wet. Het voorstel wordt 
door of vanwege de Koning ingediend. 
Na de indiening van het voorstel worden 
de kamers ontbonden. De nieuwe kamers 
beraadslagen en besluiten ter zake in 
verenigde vergadering. Zij kunnen het 
voorstel alleen aannemen met ten minste 
twee derden van het aantal uitgebrachte 
stemmen. 
Indien bij overlijden van de Koning of bij 2 
afstand van het koningschap een opvolger 
ontbreekt, worden de kamers ontbonden. 
De nieuwe kamers komen binnen vier 
maanden na het overlijden of de afstand in 
verenigde vergadering bijeen ten einde te 
besluiten omtrent de benoeming van een 
Koning. Zij kunnen een opvolger alleen 
benoemen met ten minste twee derden van 
het aantal uitgebrachte stemmen. 

Artikel 31
Een benoemde Koning kan krachtens erf1 
opvolging alleen worden opgevolgd door 
zijn wettige nakomelingen. 
De bepalingen omtrent de erfopvolging en 2 
het eerste lid van dit artikel zijn van over
eenkomstige toepassing op een benoemde 
opvolger, zolang deze nog geen Koning is. 

Artikel 32
Nadat de Koning de uitoefening van het ko
ninklijk gezag heeft aangevangen, wordt hij 
zodra mogelijk beëdigd en ingehuldigd in de 
hoofdstad Amsterdam in een openbare ver
enigde vergadering van de StatenGeneraal. 
Hij zweert of belooft trouw aan de Grondwet 
en een getrouwe vervulling van zijn ambt.  
De wet stelt nadere regels vast. 

Artikel 33
De Koning oefent het koninklijk gezag eerst 
uit, nadat hij de leeftijd van achttien jaar 
heeft bereikt. 

Artikel 34
De wet regelt het ouderlijk gezag en de 
voogdij over de minderjarige Koning en 
het toezicht daarop. De StatenGeneraal 
beraadslagen en besluiten ter zake in 
verenigde vergadering. 

Artikel 35
Wanneer de ministerraad van oordeel is 1 
dat de Koning buiten staat is het koninklijk 
gezag uit te oefenen, bericht hij dit onder 
overlegging van het daartoe gevraagde 
advies van de Raad van State aan de 
StatenGeneraal, die daarop in verenigde 
vergadering bijeenkomen. 
Delen de StatenGeneraal dit oordeel, dan 2 
verklaren zij dat de Koning buiten staat is 
het koninklijk gezag uit te oefenen. Deze 
verklaring wordt bekend gemaakt op last 
van de voorzitter der vergadering en treedt 
terstond in werking. 

Zodra de Koning weer in staat is het konink3 
lijk gezag uit te oefenen, wordt dit bij de wet 
verklaard. De StatenGeneraal beraad
slagen en besluiten ter zake in verenigde 
vergadering. Terstond na de bekendmaking 
van deze wet hervat de Koning de uitoefe
ning van het koninklijk gezag. 
De wet regelt zo nodig het toezicht over de 4 
persoon van de Koning indien hij buiten 
staat is verklaard het koninklijk gezag uit 
te oefenen. De StatenGeneraal beraad
slagen en besluiten ter zake in verenigde 
vergadering. 

Artikel 36
De Koning kan de uitoefening van het 
koninklijk gezag tijdelijk neerleggen en 
die uitoefening hervatten krachtens een 
wet, waarvan het voorstel door of vanwege 
hem wordt ingediend. De StatenGeneraal 
beraadslagen en besluiten ter zake in 
verenigde vergadering. 

Artikel 37
Het koninklijk gezag wordt uitgeoefend 1 
door een regent:  
a. zolang de Koning de leeftijd van achttien 
jaar niet heeft bereikt;  
b. indien een nog niet geboren kind tot het 
koningschap geroepen kan zijn;  
c. indien de Koning buiten staat is verklaard 
het koninklijk gezag uit te oefenen;  
d. indien de Koning de uitoefening van het 
koninklijk gezag tijdelijk heeft neergelegd;  
e. zolang na het overlijden van de Koning  
of na diens afstand van het koningschap 
een opvolger ontbreekt. 
De regent wordt benoemd bij de wet. De 2 
StatenGeneraal beraadslagen en besluiten 
ter zake in verenigde vergadering. 
In de gevallen, genoemd in het eerste lid 3 
onder c en d, is de nakomeling van de Koning 
die zijn vermoedelijke opvolger is, van 
rechtswege regent indien hij de leeftijd van 
achttien jaar heeft bereikt. 
De regent zweert of belooft trouw aan de 4 
Grondwet en een getrouwe vervulling van 
zijn ambt, in een verenigde vergadering van 
de StatenGeneraal. De wet geeft nadere 
regels omtrent het regentschap en kan voor
zien in de opvolging en de vervanging daarin. 
De StatenGeneraal beraadslagen en be
sluiten ter zake in verenigde vergadering. 
Op de regent zijn de artikelen 35 en 36 van 5 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 38
Zolang niet in de uitoefening van het konink
lijk gezag is voorzien, wordt dit uitgeoefend 
door de Raad van State. 

Artikel 39
De wet regelt, wie lid is van het koninklijk huis. 

Artikel 40
De Koning ontvangt jaarlijks ten laste van 1 
het Rijk uitkeringen naar regels bij de wet te 
stellen. Deze wet bepaalt aan welke andere 
leden van het koninklijk huis uitkeringen 
ten laste van het Rijk worden toegekend en 
regelt deze uitkeringen. 
De door hen ontvangen uitkeringen ten 2 
laste van het Rijk, alsmede de vermogens
bestanddelen welke dienstbaar zijn aan 
de uitoefening van hun functie, zijn vrij van 
persoonlijke belastingen. Voorts is hetgeen 
de Koning of zijn vermoedelijke opvolger 
krachtens erfrecht of door schenking ver
krijgt van een lid van het koninklijk huis vrij 
van de rechten van successie, overgang en 
schenking. Verdere vrijdom van belasting 
kan bij de wet worden verleend. 
De kamers der StatenGeneraal kunnen 3 
voorstellen van in de vorige leden bedoelde 
wetten alleen aannemen met ten minste 
twee derden van het aantal uitgebrachte 
stemmen. 

Artikel 41
De Koning richt, met inachtneming van het 
openbaar belang, zijn Huis in. 

§ 2. KONING  
EN mINISTERS 

Artikel 42
De regering wordt gevormd door de Koning 1 
en de ministers. 
De Koning is onschendbaar; de ministers 2 
zijn verantwoordelijk. 

Artikel 43
De ministerpresident en de overige minis
ters worden bij koninklijk besluit benoemd 
en ontslagen. 

Artikel 44
Bij koninklijk besluit worden ministeries 1 
ingesteld. Zij staan onder leiding van een 
minister. 
Ook kunnen ministers worden benoemd 2 
die niet belast zijn met de leiding van een 
ministerie. 

Artikel 45
De ministers vormen te zamen de  1 
ministerraad. 
De ministerpresident is voorzitter van  2 
de ministerraad. 
De ministerraad beraadslaagt en besluit 3 
over het algemeen regeringsbeleid en 
bevordert de eenheid van dat beleid. 

Artikel 46
Bij koninklijk besluit kunnen staatssecre1 
tarissen worden benoemd en ontslagen. 
Een staatssecretaris treedt in de gevallen 2 
waarin de minister het nodig acht en met 
inachtneming van diens aanwijzingen, in 
zijn plaats als minister op. De staatssecre
taris is uit dien hoofde verantwoordelijk, 
onverminderd de verantwoordelijkheid  
van de minister. 

Artikel 47
Alle wetten en koninklijke besluiten worden 
door de Koning en door een of meer minis
ters of staatssecretarissen ondertekend. 

Artikel 48
Het koninklijk besluit waarbij de minister
president wordt benoemd, wordt mede door 
hem ondertekend. De koninklijke besluiten 
waarbij de overige ministers en de staatsse
cretarissen worden benoemd of ontslagen, 
worden mede door de ministerpresident 
ondertekend. 

Artikel 49
Op de wijze bij de wet voorgeschreven 
leggen de ministers en de staatssecreta
rissen bij de aanvaarding van hun ambt 
ten overstaan van de Koning een eed, dan 
wel verklaring en belofte, van zuivering 
af en zweren of beloven zij trouw aan de 
Grondwet en een getrouwe vervulling van 
hun ambt. 

Hoofdstuk 3.  
stAten-GenerAAl  

 
§ 1. INRIcHTING  

EN SAmENSTEllING 

Artikel 50
De StatenGeneraal vertegenwoordigen 
het gehele Nederlandse volk. 

Artikel 51
De StatenGeneraal bestaan uit de Tweede 1 
Kamer en de Eerste Kamer. 
De Tweede Kamer bestaat uit honderdvijf2 
tig leden. 
De Eerste Kamer bestaat uit vijfenzeventig 3 
leden. 
Bij een verenigde vergadering worden de 4 
kamers als één beschouwd. 

Artikel 52
De zittingsduur van beide kamers is vier 1 
jaren. 
Indien voor de provinciale staten bij de wet 2 
een andere zittingsduur dan vier jaren wordt 
vastgesteld, wordt daarbij de zittingsduur 
van de Eerste Kamer in overeenkomstige  
zin gewijzigd. 

Artikel 53
De leden van beide kamers worden 1 
gekozen op de grondslag van evenredige 
vertegenwoordiging binnen door de wet  
te stellen grenzen. 
De verkiezingen worden gehouden bij 2 
geheime stemming. 

Artikel 54
De leden van de Tweede Kamer worden 1 
rechtstreeks gekozen door de Nederlanders 
die de leeftijd van achttien jaar hebben 
bereikt, behoudens bij de wet te bepalen uit
zonderingen ten aanzien van Nederlanders 
die geen ingezetenen zijn. 
Van het kiesrecht is uitgesloten hij die 2 
wegens het begaan van een daartoe bij de 
wet aangewezen delict bij onherroepelijke 
rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot een 
vrijheidsstraf van ten minste een jaar en 
hierbij tevens is ontzet van het kiesrecht.

Artikel 55
De leden van de Eerste Kamer worden 
gekozen door de leden van provinciale 
staten. De verkiezing wordt, behoudens in 
geval van ontbinding der kamer, gehouden 
binnen drie maanden na de verkiezing van 
de leden van provinciale staten. 

Artikel 56
Om lid van de StatenGeneraal te kunnen 
zijn is vereist dat men Nederlander is, de 
leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en 
niet is uitgesloten van het kiesrecht. 

Artikel 57
Niemand kan lid van beide kamers zijn. 1 
Een lid van de StatenGeneraal kan niet 2 
tevens zijn minister, staatssecretaris, lid 
van de Raad van State, lid van de Alge
mene Rekenkamer, Nationale ombudsman 
of substituutombudsman, of lid van of 
procureurgeneraal of advocaatgeneraal 
bij de Hoge Raad. 
Niettemin kan een minister of staatssecre3 
taris, die zijn ambt ter beschikking heeft 
gesteld, dit ambt verenigen met het lid
maatschap van de StatenGeneraal, totdat 
omtrent die beschikbaarstelling is beslist. 
De wet kan ten aanzien van andere open4 
bare betrekkingen bepalen dat zij niet 
gelijktijdig met het lidmaatschap van de 
StatenGeneraal of van een der kamers 
kunnen worden uitgeoefend. 

Artikel 57a
De wet regelt de tijdelijke vervanging van 
een lid van de StatenGeneraal wegens 
zwangerschap en bevalling, alsmede 
wegens ziekte.

Artikel 58
Elke kamer onderzoekt de geloofsbrieven 
van haar nieuwbenoemde leden en beslist 
met inachtneming van bij de wet te stellen 
regels de geschillen welke met betrekking tot 
de geloofsbrieven of de verkiezing zelf rijzen. 

Artikel 59
Alles, wat verder het kiesrecht en de verkie
zingen betreft, wordt bij de wet geregeld. 

Artikel 60
Op de wijze bij de wet voorgeschreven 
leggen de leden van de kamers bij de aan
vaarding van hun ambt in de vergadering 
een eed, dan wel verklaring en belofte, van 
zuivering af en zweren of beloven zij trouw 
aan de Grondwet en een getrouwe vervul
ling van hun ambt. 

Artikel 61
Elk der kamers benoemt uit de leden een1  
voorzitter. 
Elk der kamers benoemt een griffier.  2 
Deze en de overige ambtenaren van de 
kamers kunnen niet tevens lid van de 
StatenGeneraal zijn. 

Artikel 62
De voorzitter van de Eerste Kamer heeft de 
leiding van de verenigde vergadering. 

Artikel 63
Geldelijke voorzieningen ten behoeve van 
leden en gewezen leden van de Staten
Generaal en van hun nabestaanden worden 
bij de wet geregeld. De kamers kunnen een 
voorstel van wet ter zake alleen aannemen 
met ten minste twee derden van het aantal 
uitgebrachte stemmen. 

Artikel 64
Elk der kamers kan bij koninklijk besluit 1 
worden ontbonden. 
Het besluit tot ontbinding houdt tevens  2 
de last in tot een nieuwe verkiezing voor de 
ontbonden kamer en tot het samenkomen 
van de nieuw gekozen kamer binnen drie 
maanden. 
De ontbinding gaat in op de dag waarop  3 
de nieuw gekozen kamer samenkomt. 
De wet stelt de zittingsduur van een na 4 
ontbinding optredende Tweede Kamer vast; 
de termijn mag niet langer zijn dan vijf jaren. 
De zittingsduur van een na ontbinding op
tredende Eerste Kamer eindigt op het tijdstip 
waarop de zittingsduur van de ontbonden 
kamer zou zijn geëindigd. 

§ 2. WERKWIjZE 

Artikel 65
jaarlijks op de derde dinsdag van september 
of op een bij de wet te bepalen eerder tijdstip 
wordt door of namens de Koning in een ver
enigde vergadering van de StatenGeneraal 
een uiteenzetting van het door de regering te 
voeren beleid gegeven. 

Artikel 66
De vergaderingen van de StatenGeneraal 1 
zijn openbaar. 
De deuren worden gesloten, wanneer 2 
een tiende deel van het aantal aanwezige 
leden het vordert of de voorzitter het nodig 
oordeelt. 
Door de kamer, onderscheidenlijk de 3 
kamers in verenigde vergadering, wordt 
vervolgens beslist of met gesloten deuren 
zal worden beraadslaagd en besloten. 

Artikel 67
De kamers mogen elk afzonderlijk en in 1 
verenigde vergadering alleen beraadsla
gen of besluiten, indien meer dan de helft 
van het aantal zitting hebbende leden ter 
vergadering aanwezig is. 
Besluiten worden genomen bij meerder2 
heid van stemmen. 
De leden stemmen zonder last. 3 
Over zaken wordt mondeling en bij hoofde4 
lijke oproeping gestemd, wanneer één lid 
dit verlangt. 

Artikel 68
De ministers en de staatssecretarissen 
geven de kamers elk afzonderlijk en in 
verenigde vergadering mondeling of schrif
telijk de door een of meer leden verlangde 
inlichtingen waarvan het verstrekken niet in 
strijd is met het belang van de staat. 

Artikel 69
De ministers en de staatssecretarissen 1 
hebben toegang tot de vergaderingen en 
kunnen aan de beraadslaging deelnemen. 
Zij kunnen door de kamers elk afzonderlijk 2 
en in verenigde vergadering worden uitge
nodigd om ter vergadering aanwezig te zijn. 
Zij kunnen zich in de vergaderingen doen 3 
bijstaan door de personen, daartoe door 
hen aangewezen. 

Artikel 70
Beide kamers hebben, zowel ieder afzon
derlijk als in verenigde vergadering, het 
recht van onderzoek (enquête), te regelen 
bij de wet. 

Artikel 71
De leden van de StatenGeneraal, de mi
nisters, de staatssecretarissen en andere 
personen die deelnemen aan de beraadsla
ging, kunnen niet in rechte worden vervolgd 
of aangesproken voor hetgeen zij in de 
vergaderingen van de StatenGeneraal of 
van commissies daaruit hebben gezegd of 
aan deze schriftelijk hebben overgelegd. 

Artikel 72
De kamers stellen elk afzonderlijk en in 
verenigde vergadering een reglement van 
orde vast. 

Hoofdstuk 4.  
rAAd vAn stAte,  

AlGemene rekenkAmer, 
nAtionAle ombudsmAn 

en vAste colleGes  
vAn Advies 

Artikel 73
De Raad van State of een afdeling van de 1 
Raad wordt gehoord over voorstellen van 
wet en ontwerpen van algemene maatrege
len van bestuur, alsmede over voorstellen 
tot goedkeuring van verdragen door de 
StatenGeneraal. In bij de wet te bepalen 
gevallen kan het horen achterwege blijven. 
De Raad of een afdeling van de Raad is 2 
belast met het onderzoek van de geschillen 
van bestuur die bij koninklijk besluit worden 
beslist en draagt de uitspraak voor. 
De wet kan aan de Raad of een afdeling 3 
van de Raad de uitspraak in geschillen van 
bestuur opdragen. 

Artikel 74
De Koning is voorzitter van de Raad van 1 
State. De vermoedelijke opvolger van de 
Koning heeft na het bereiken van de leeftijd 
van achttien jaar van rechtswege zitting in 
de Raad. Bij of krachtens de wet kan aan 
andere leden van het koninklijk huis zitting 
in de Raad worden verleend. 
De leden van de Raad worden bij koninklijk 2 
besluit voor het leven benoemd. 
Op eigen verzoek en wegens het bereiken 3 
van een bij de wet te bepalen leeftijd worden 
zij ontslagen. 
In de gevallen bij de wet aangewezen kun4 
nen zij door de Raad worden geschorst of 
ontslagen. 
De wet regelt overigens hun rechtspositie. 5 

Artikel 75
De wet regelt de inrichting, samenstelling 1 
en bevoegdheid van de Raad van State. 
Bij de wet kunnen aan de Raad of een afde2 
ling van de Raad ook andere taken worden 
opgedragen. 

Artikel 76
De Algemene Rekenkamer is belast met 
het onderzoek van de ontvangsten en 
uitgaven van het Rijk. 

Artikel 77
De leden van de Algemene Rekenkamer 1 
worden bij koninklijk besluit voor het leven 
benoemd uit een voordracht van drie per
sonen, opgemaakt door de Tweede Kamer 
der StatenGeneraal. 
Op eigen verzoek en wegens het bereiken 2 
van een bij de wet te bepalen leeftijd wor
den zij ontslagen. 
In de gevallen bij de wet aangewezen 3 
kunnen zij door de Hoge Raad worden 
geschorst of ontslagen. 
De wet regelt overigens hun rechtspositie.4  

Artikel 78
De wet regelt de inrichting, samenstel1 
ling en bevoegdheid van de Algemene 
Rekenkamer. 
Bij de wet kunnen aan de Algemene 2 
Rekenkamer ook andere taken worden 
opgedragen. 

Artikel 78a
De Nationale ombudsman verricht op ver1 
zoek of uit eigen beweging onderzoek naar 
gedragingen van bestuursorganen van het 
Rijk en van andere bij of krachtens de wet 
aangewezen bestuursorganen.
De Nationale ombudsman en een substituut2 
ombudsman worden voor een bij de wet te 
bepalen termijn benoemd door de Tweede 
Kamer der StatenGeneraal. Op eigen ver
zoek en wegens het bereiken van een bij de 
wet te bepalen leeftijd worden zij ontslagen. 
In de gevallen bij de wet aangewezen kunnen 
zij door de Tweede Kamer der StatenGene
raal worden geschorst of ontslagen. De wet 
regelt overigens hun rechtspositie.
De wet regelt de bevoegdheid en werkwijze 3 
van de Nationale ombudsman.
Bij of krachtens de wet kunnen aan de 4 
Nationale ombudsman ook andere taken 
worden opgedragen.

Artikel 79
Vaste colleges van advies in zaken van 1 
wetgeving en bestuur van het Rijk worden 
ingesteld bij of krachtens de wet. 
De wet regelt de inrichting, samenstelling 2 
en bevoegdheid van deze colleges. 
Bij of krachtens de wet kunnen aan deze 3 
colleges ook andere dan adviserende taken 
worden opgedragen. 

Artikel 80
De adviezen van de in dit hoofdstuk be1 
doelde colleges worden openbaar gemaakt 
volgens regels bij de wet te stellen. 
Adviezen, uitgebracht ter zake van voorstel2 
len van wet die door of vanwege de Koning 
worden ingediend, worden, behoudens bij 
de wet te bepalen uitzonderingen, aan de 
StatenGeneraal overgelegd. 

Hoofdstuk 5. 
WetGevinG en bestuur  

 
§ 1. WETTEN EN ANDERE 

VOORScHRIfTEN 

Artikel 81
De vaststelling van wetten geschiedt 
door de regering en de StatenGeneraal 
gezamenlijk. 

Artikel 82
Voorstellen van wet kunnen worden inge1 
diend door of vanwege de Koning en door 
de Tweede Kamer der StatenGeneraal. 
Voorstellen van wet waarvoor behandeling 2 
door de StatenGeneraal in verenigde ver
gadering is voorgeschreven, kunnen wor
den ingediend door of vanwege de Koning 
en, voor zover de betreffende artikelen van 
hoofdstuk 2 dit toelaten, door de verenigde 
vergadering. 
Voorstellen van wet, in te dienen door de 3 
Tweede Kamer onderscheidenlijk de ver
enigde vergadering, worden bij haar door 
een of meer leden aanhangig gemaakt. 

Artikel 83
Voorstellen van wet, ingediend door of 
vanwege de Koning, worden gezonden 
aan de Tweede Kamer of, indien daarvoor 
behandeling door de StatenGeneraal in 
verenigde vergadering is voorgeschreven, 
aan deze vergadering. 

Artikel 84
Zolang een voorstel van wet, ingediend door 1 
of vanwege de Koning, niet door de Tweede 
Kamer onderscheidenlijk de verenigde 
vergadering is aangenomen, kan het door 
haar, op voorstel van een of meer leden, en 
vanwege de regering worden gewijzigd. 
Zolang de Tweede Kamer onderscheiden2 
lijk de verenigde vergadering een door haar 
in te dienen voorstel van wet niet heeft aan
genomen, kan het door haar, op voorstel 
van een of meer leden, en door het lid of de 
leden door wie het aanhangig is gemaakt, 
worden gewijzigd. 

Artikel 85
Zodra de Tweede Kamer een voorstel van 
wet heeft aangenomen of tot indiening van 
een voorstel heeft besloten, zendt zij het 
aan de Eerste Kamer, die het voorstel over
weegt zoals het door de Tweede Kamer aan 
haar is gezonden. De Tweede Kamer kan 
een of meer van haar leden opdragen een 
door haar ingediend voorstel in de Eerste 
Kamer te verdedigen. 

Artikel 86
Zolang een voorstel van wet niet door de 1 
StatenGeneraal is aangenomen, kan 
het door of vanwege de indiener worden 
ingetrokken. 
Zolang de Tweede Kamer onderschei2 
denlijk de verenigde vergadering een door 
haar in te dienen voorstel van wet niet heeft 
aangenomen, kan het door het lid of de 
leden door wie het aanhangig is gemaakt, 
worden ingetrokken. 

Artikel 87
Een voorstel wordt wet, zodra het door de 1 
StatenGeneraal is aangenomen en door 
de Koning is bekrachtigd. 
De Koning en de StatenGeneraal geven 2 
elkaar kennis van hun besluit omtrent enig 
voorstel van wet. 

Artikel 88
De wet regelt de bekendmaking en de inwer
kingtreding van de wetten. Zij treden niet in 
werking voordat zij zijn bekendgemaakt. 

Artikel 89
Algemene maatregelen van bestuur worden 1 
bij koninklijk besluit vastgesteld. 
Voorschriften, door straffen te handhaven, 2 
worden daarin alleen gegeven krachtens de 
wet. De wet bepaalt de op te leggen straffen. 
De wet regelt de bekendmaking en de 3 
inwerkingtreding van de algemene maatre
gelen van bestuur. Zij treden niet in werking 
voordat zij zijn bekendgemaakt. 
Het tweede en derde lid zijn van overeen4 
komstige toepassing op andere vanwege 
het Rijk vastgestelde algemeen verbin
dende voorschriften. 

§ 2. OVERIGE BEPAlINGEN 

Artikel 90
De regering bevordert de ontwikkeling van 
de internationale rechtsorde. 

Artikel 91
Het Koninkrijk wordt niet aan verdragen 1 
gebonden en deze worden niet opgezegd 
zonder voorafgaande goedkeuring van de 
StatenGeneraal. De wet bepaalt de geval
len waarin geen goedkeuring is vereist. 
De wet bepaalt de wijze waarop de goed2 
keuring wordt verleend en kan voorzien in 
stilzwijgende goedkeuring. 
Indien een verdrag bepalingen bevat welke 3 
afwijken van de Grondwet dan wel tot 
zodanig afwijken noodzaken, kunnen de 
kamers de goedkeuring alleen verlenen 
met ten minste twee derden van het aantal 
uitgebrachte stemmen. 

Artikel 92
met inachtneming, zo nodig, van het 
bepaalde in artikel 91, derde lid, kunnen bij 
of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke 
organisaties bevoegdheden tot wetgeving, 
bestuur en rechtspraak worden opgedragen. 

Artikel 93
Bepalingen van verdragen en van besluiten 
van volkenrechtelijke organisaties, die naar 
haar inhoud een ieder kunnen verbinden, 
hebben verbindende kracht nadat zij zijn 
bekendgemaakt. 

Artikel 94
Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke 
voorschriften vinden geen toepassing, 
indien deze toepassing niet verenigbaar is 
met een ieder verbindende bepalingen van 
verdragen en van besluiten van volkenrech
telijke organisaties. 

Artikel 95
De wet geeft regels omtrent de bekend
making van verdragen en besluiten van 
volkenrechtelijke organisaties. 

Artikel 96
Het Koninkrijk wordt niet in oorlog verklaard 1 
dan na voorafgaande toestemming van de 
StatenGeneraal. 
De toestemming is niet vereist, wanneer het 2 
overleg met de StatenGeneraal ten gevolge 
van een feitelijk bestaande oorlogstoestand 
niet mogelijk is gebleken. 
De StatenGeneraal beraadslagen en be3 
sluiten ter zake in verenigde vergadering. 
Het bepaalde in het eerste en het derde lid 4 
is van overeenkomstige toepassing voor 
een verklaring dat een oorlog beëindigd is. 

Artikel 97
Ten behoeve van de verdediging en ter 1 
bescherming van de belangen van het 
Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de 
handhaving en de bevordering van de inter
nationale rechtsorde, is er een krijgsmacht. 
De regering heeft het oppergezag over de 2 
krijgsmacht. 

Artikel 98
De krijgsmacht bestaat uit vrijwillig dienen1 
den en kan mede bestaan uit dienstplichtigen. 
De wet regelt de verplichte militaire dienst 2 
en de bevoegdheid tot opschorting van de 
oproeping in werkelijke dienst. 

Artikel 99
De wet regelt vrijstelling van militaire dienst 
wegens ernstige gewetensbezwaren. 

Artikel 99a
Volgens bij de wet te stellen regels kunnen 
plichten worden opgelegd ten behoeve van 
de civiele verdediging. 

Artikel 100
De regering verstrekt de StatenGeneraal 1 
vooraf inlichtingen over de inzet of het ter 
beschikking stellen van de krijgsmacht ter 
handhaving of bevordering van de interna
tionale rechtsorde. Daaronder is begrepen 
het vooraf verstrekken van inlichtingen over 
de inzet of het ter beschikking stellen van 
de krijgsmacht voor humanitaire hulpverle
ning in geval van gewapend conflict. 
Het eerste lid geldt niet, indien dwingende 2 
redenen het vooraf verstrekken van inlich
tingen verhinderen. In dat geval worden 
inlichtingen zo spoedig mogelijk verstrekt. 

Artikel 101 
[Vervallen]

 
Artikel 102 

[Vervallen]
 

Artikel 103

De wet bepaalt in welke gevallen ter hand1 
having van de uit of inwendige veiligheid 
bij koninklijk besluit een door de wet als  
zodanig aan te wijzen uitzonderingstoe
stand kan worden afgekondigd; zij regelt  
de gevolgen. 
Daarbij kan worden afgeweken van de 2 
grondwetsbepalingen inzake de bevoegd
heden van de besturen van provincies, 
gemeenten en waterschappen, van de 
grondrechten geregeld in de artikelen 
6, voor zover dit de uitoefening buiten 
gebouwen en besloten plaatsen van het in 
dit artikel omschreven recht betreft, 7, 8, 9, 
12, tweede en derde lid, en 13, alsmede van 
artikel 113, eerste en derde lid. 
Terstond na de afkondiging van een 3 
uitzonderingstoestand en voorts, zolang 
deze niet bij koninklijk besluit is opgeheven, 
telkens wanneer zij zulks nodig oordelen 
beslissen de StatenGeneraal omtrent het 
voortduren daarvan; zij beraadslagen en 
besluiten ter zake in verenigde vergadering. 

Artikel 104
Belastingen van het Rijk worden geheven 
uit kracht van een wet. Andere heffingen 
van het Rijk worden bij de wet geregeld. 

Artikel 105
De begroting van de ontvangsten en de 1 
uitgaven van het Rijk wordt bij de wet 
vastgesteld. 
jaarlijks worden voorstellen van alge2 
mene begrotingswetten door of vanwege 
de Koning ingediend op het in artikel 65 
bedoelde tijdstip. 
De verantwoording van de ontvangsten 3 
en de uitgaven van het Rijk wordt aan de 
StatenGeneraal gedaan overeenkomstig 
de bepalingen van de wet. De door de Alge
mene Rekenkamer goedgekeurde rekening 
wordt aan de StatenGeneraal overgelegd. 
De wet stelt regels omtrent het beheer van 4 
de financiën van het Rijk. 

Artikel 106
De wet regelt het geldstelsel. 

Artikel 107
De wet regelt het burgerlijk recht, het 1 
strafrecht en het burgerlijk en strafproces
recht in algemene wetboeken, behoudens 
de bevoegdheid tot regeling van bepaalde 
onderwerpen in afzonderlijke wetten. 
De wet stelt algemene regels van bestuurs2 
recht vast. 

Artikel 108
 [Vervallen]
 

Artikel 109
De wet regelt de rechtspositie van de 
ambtenaren. Zij stelt tevens regels omtrent 
hun bescherming bij de arbeid en omtrent 
medezeggenschap. 

Artikel 110
De overheid betracht bij de uitvoering van 
haar taak openbaarheid volgens regels bij 
de wet te stellen. 

Artikel 111
Ridderorden worden bij de wet ingesteld. 

Hoofdstuk 6. 
recHtsprAAk 

Artikel 112
Aan de rechterlijke macht is opgedragen de 1 
berechting van geschillen over burgerlijke 
rechten en over schuldvorderingen. 
De wet kan de berechting van geschillen 2 
die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkin
gen zijn ontstaan, opdragen hetzij aan de 
rechterlijke macht, hetzij aan gerechten die 
niet tot de rechterlijke macht behoren. De 
wet regelt de wijze van behandeling en de 
gevolgen van de beslissingen. 

Artikel 113
Aan de rechterlijke macht is voorts opge1 
dragen de berechting van strafbare feiten. 
Tuchtrechtspraak door de overheid inge2 
steld wordt bij de wet geregeld. 
Een straf van vrijheidsontneming kan uit3 
sluitend door de rechterlijke macht worden 
opgelegd. 
Voor berechting buiten Nederland en voor 4 
het oorlogsstrafrecht kan de wet afwijkende 
regels stellen. 

Artikel 114
De doodstraf kan niet worden opgelegd. 

Artikel 115
Ten aanzien van de in artikel 112, tweede 
lid, bedoelde geschillen kan administratief 
beroep worden opengesteld. 

Artikel 116
De wet wijst de gerechten aan die behoren 1 
tot de rechterlijke macht. 
De wet regelt de inrichting, samenstelling 2 
en bevoegdheid van de rechterlijke macht. 
De wet kan bepalen, dat aan rechtspraak door 3 
de rechterlijke macht mede wordt deelgeno
men door personen die niet daartoe behoren. 
De wet regelt het toezicht door leden van 4 
de rechterlijke macht met rechtspraak 
belast uit te oefenen op de ambtsvervulling 
door zodanige leden en door de personen 
bedoeld in het vorige lid. 

Artikel 117
De leden van de rechterlijke macht met 1 
rechtspraak belast en de procureur 
generaal bij de Hoge Raad worden bij  
koninklijk besluit voor het leven benoemd. 
Op eigen verzoek en wegens het bereiken 2 
van een bij de wet te bepalen leeftijd worden 
zij ontslagen. 
In de gevallen bij de wet bepaald kunnen 3 
zij door een bij de wet aangewezen, tot 
de rechterlijke macht behorend gerecht 
worden geschorst of ontslagen. 
De wet regelt overigens hun rechtspositie. 4 

Artikel 118
De leden van de Hoge Raad der Nederlanden1  
worden benoemd uit een voordracht van 
drie personen, opgemaakt door de Tweede 
Kamer der StatenGeneraal. 
De Hoge Raad is in de gevallen en binnen 2 
de grenzen bij de wet bepaald, belast met 
de cassatie van rechterlijke uitspraken 
wegens schending van het recht. 
Bij de wet kunnen aan de Hoge Raad ook 3 
andere taken worden opgedragen. 

Artikel 119
De leden van de StatenGeneraal, de 
ministers en de staatssecretarissen staan 
wegens ambtsmisdrijven in die betrekkingen 
gepleegd, ook na hun aftreden terecht voor 
de Hoge Raad. De opdracht tot vervolging 
wordt gegeven bij koninklijk besluit of bij een 
besluit van de Tweede Kamer. 

Artikel 120
De rechter treedt niet in de beoordeling van 
de grondwettigheid van wetten en verdragen. 

Artikel 121
met uitzondering van de gevallen bij de wet 
bepaald vinden de terechtzittingen in het 
openbaar plaats en houden de vonnissen de 
gronden in waarop zij rusten. De uitspraak 
geschiedt in het openbaar. 

Artikel 122
Gratie wordt verleend bij koninklijk besluit 1 
na advies van een bij de wet aangewezen 
gerecht en met inachtneming van bij of 
krachtens de wet te stellen voorschriften. 
Amnestie wordt bij of krachtens de wet 2 
verleend. 

Hoofdstuk 7.  
provincies, 
Gemeenten, 

WAterscHAppen en 
Andere openbAre 

licHAmen
 

Artikel 123
Bij de wet kunnen provincies en gemeenten 1 
worden opgeheven en nieuwe ingesteld. 
De wet regelt de wijziging van provinciale 2 
en gemeentelijke grenzen. 

Artikel 124
Voor provincies en gemeenten wordt de be1 
voegdheid tot regeling en bestuur inzake hun 
huishouding aan hun besturen overgelaten. 
Regeling en bestuur kunnen van de bestu2 
ren van provincies en gemeenten worden 
gevorderd bij of krachtens de wet. 

Artikel 125
Aan het hoofd van de provincie en de 1 
gemeente staan provinciale staten 
onderscheidenlijk de gemeenteraad. Hun 
vergaderingen zijn openbaar, behoudens 
bij de wet te regelen uitzonderingen. 
Van het bestuur van de provincie maken ook 2 
deel uit gedeputeerde staten en de commis
saris van de Koning, van het bestuur van de 
gemeente het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester.

Artikel 126
Bij de wet kan worden bepaald, dat de  
commissaris van de Koning wordt belast 
met de uitvoering van een door de regering 
te geven ambtsinstructie. 

Artikel 127
Provinciale staten en de gemeenteraad 
stellen, behoudens bij de wet of door hen 
krachtens de wet te bepalen uitzonderin
gen, de provinciale onderscheidenlijk de 
gemeentelijke verordeningen vast. 

Artikel 128
Behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 
123, kan de toekenning van bevoegdheden, 
als bedoeld in artikel 124, eerste lid, aan 
andere organen dan die, genoemd in artikel 
125, alleen door provinciale staten onder
scheidenlijk de gemeenteraad geschieden. 

Artikel 129
De leden van provinciale staten en van de 1 
gemeenteraad worden rechtstreeks gekozen 
door de Nederlanders, tevens ingezetenen 
van de provincie onderscheidenlijk de ge
meente, die voldoen aan de vereisten die gel
den voor de verkiezing van de Tweede Kamer 
der StatenGeneraal. Voor het lidmaatschap 
gelden dezelfde vereisten. 
De leden worden gekozen op de grondslag 2 
van evenredige vertegenwoordiging binnen 
door de wet te stellen grenzen. 
De artikelen 53, tweede lid, en 59 zijn van 3 
toepassing. Artikel 57a is van overeenkom
stige toepassing. 
De zittingsduur van provinciale staten en 4 
de gemeenteraad is vier jaren, behoudens 
bij de wet te bepalen uitzonderingen. 
De wet bepaalt welke betrekkingen niet 5 
gelijktijdig met het lidmaatschap kunnen 
worden uitgeoefend. De wet kan bepalen, 
dat beletselen voor het lidmaatschap voort
vloeien uit verwantschap of huwelijk en dat 
het verrichten van bij de wet aangewezen 
handelingen tot het verlies van het lidmaat
schap kan leiden. 
De leden stemmen zonder last. 6 

Artikel 130
De wet kan het recht de leden van de 
gemeenteraad te kiezen en het recht lid van 
de gemeenteraad te zijn toekennen aan 
ingezetenen, die geen Nederlander zijn, 
mits zij tenminste voldoen aan de vereisten 
die gelden voor ingezetenen die tevens 
Nederlander zijn. 

Artikel 131
De commissaris van de Koning en de 
burgemeester worden bij koninklijk besluit 
benoemd. 

Artikel 132
De wet regelt de inrichting van provincies 1 
en gemeenten, alsmede de samenstelling 
en bevoegdheid van hun besturen. 
De wet regelt het toezicht op deze besturen. 2 
Besluiten van deze besturen kunnen 3 
slechts aan voorafgaand toezicht worden 
onderworpen in bij of krachtens de wet te 
bepalen gevallen. 
Vernietiging van besluiten van deze be4 
sturen kan alleen geschieden bij koninklijk 
besluit wegens strijd met het recht of het 
algemeen belang. 
De wet regelt de voorzieningen bij in 5 
gebreke blijven ten aanzien van regeling en 
bestuur, gevorderd krachtens artikel 124, 
tweede lid. Bij de wet kunnen met afwijking 
van de artikelen 125 en 127 voorzieningen 
worden getroffen voor het geval het bestuur 
van een provincie of een gemeente zijn 
taken grovelijk verwaarloost. 
De wet bepaalt welke belastingen door de 6 
besturen van provincies en gemeenten 
kunnen worden geheven en regelt hun 
financiële verhouding tot het Rijk. 

Artikel 133
De opheffing en instelling van water1 
schappen, de regeling van hun taken en 
inrichting, alsmede de samenstelling van 
hun besturen, geschieden volgens bij de 
wet te stellen regels bij provinciale verorde
ning, voor zover bij of krachtens de wet niet 
anders is bepaald. 
De wet regelt de verordenende en andere 2 
bevoegdheden van de besturen van de 
waterschappen, alsmede de openbaarheid 
van hun vergaderingen. 
De wet regelt het provinciale en overige 3 
toezicht op deze besturen. Vernietiging 
van besluiten van deze besturen kan alleen 
geschieden wegens strijd met het recht of 
het algemeen belang. 

Artikel 134
Bij of krachtens de wet kunnen openbare 1 
lichamen voor beroep en bedrijf en andere 
openbare lichamen worden ingesteld en 
opgeheven. 
De wet regelt de taken en de inrichting van 2 
deze openbare lichamen, de samenstelling 
en bevoegdheid van hun besturen, alsmede 
de openbaarheid van hun vergaderingen. 
Bij of krachtens de wet kan aan hun bestu
ren verordenende bevoegdheid worden 
verleend. 
De wet regelt het toezicht op deze besturen.3  
Vernietiging van besluiten van deze bestu
ren kan alleen geschieden wegens strijd 
met het recht of het algemeen belang. 

Artikel 135
De wet geeft regels ter voorziening in zaken 
waarbij twee of meer openbare lichamen 
zijn betrokken. Daarbij kan in de instelling 
van een nieuw openbaar lichaam worden 
voorzien, in welk geval artikel 134, tweede 
en derde lid, van toepassing is. 

Artikel 136
De geschillen tussen openbare lichamen 
worden bij koninklijk besluit beslist, tenzij 
deze behoren tot de kennisneming van de 
rechterlijke macht of hun beslissing bij de 
wet aan anderen is opgedragen. 

Hoofdstuk 8. 
HerzieninG vAn de 

GrondWet 

Artikel 137
De wet verklaart, dat een verandering in de 1 
Grondwet, zoals zij die voorstelt, in overwe
ging zal worden genomen. 
De Tweede Kamer kan, al dan niet op een 2 
daartoe door of vanwege de Koning inge
diend voorstel, een voorstel voor zodanige 
wet splitsen. 
Na de bekendmaking van de wet, bedoeld 3 
in het eerste lid, wordt de Tweede Kamer 
ontbonden. 
Nadat de nieuwe Tweede Kamer is samen4 
gekomen, overwegen beide kamers in 
tweede lezing het voorstel tot verandering, 
bedoeld in het eerste lid. Zij kunnen dit al
leen aannemen met ten minste twee derden 
van het aantal uitgebrachte stemmen. 
De Tweede Kamer kan, al dan niet op een 5 
daartoe door of vanwege de Koning inge
diend voorstel, met ten minste twee derden 
van het aantal uitgebrachte stemmen een 
voorstel tot verandering splitsen. 

Artikel 138
Voordat de in tweede lezing aangenomen 1 
voorstellen tot verandering in de Grondwet 
door de Koning worden bekrachtigd, kunnen 
bij de wet:  
a. de aangenomen voorstellen en de 
ongewijzigd gebleven bepalingen van de 
Grondwet voor zoveel nodig aan elkaar 
worden aangepast;  
b. de indeling in en de plaats van hoofd
stukken, paragrafen en artikelen, alsmede 
de opschriften worden gewijzigd. 
Een voorstel van wet, houdende voorzie2 
ningen als bedoeld in het eerste lid onder 
a, kunnen de kamers alleen aannemen 
met ten minste twee derden van het aantal 
uitgebrachte stemmen. 

Artikel 139
De veranderingen in de Grondwet, door 
de StatenGeneraal aangenomen en door 
de Koning bekrachtigd, treden terstond in 
werking, nadat zij zijn bekendgemaakt. 

Artikel 140
Bestaande wetten en andere regelingen en 
besluiten die in strijd zijn met een verande
ring in de Grondwet, blijven gehandhaafd, 
totdat daarvoor overeenkomstig de Grond
wet een voorziening is getroffen. 

Artikel 141
De tekst van de herziene Grondwet wordt 
bij koninklijk besluit bekendgemaakt, waar
bij hoofdstukken, paragrafen en artikelen 
kunnen worden vernummerd en verwijzin
gen dienovereenkomstig kunnen worden 
veranderd. 

Artikel 142
De Grondwet kan bij de wet met het Statuut 
voor het Koninkrijk der Nederlanden in over
eenstemming worden gebracht. De artikelen 
139, 140 en 141 zijn van overeenkomstige 
toepassing. 
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