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Voorz. m e t het oog op de mogelijkheid van een ontbinding Yoorl. Staten-Genefaal

Tweede Kamer
en de alsdan te houden verkiezingen.

Artikel I.
190.

6.

T W E E D E NOTA VAN W I J Z I G I N G .
(Ingezonden bij brief van 1 Mei 1946.)

Het gewijzigd ontwerp van wet wordt als volgt gewijzigd:
Artikel IV wordt gelezen:
„Deze wet treedt in werking m e t ingang van den dag harer
plaatsing in h e t Staatsblad."

Toelichting
Deze wijziging wordt zekerheidshalve voorgesteld, ten einde,
indien noodig, reeds op den dag van afkondiging van deze wet
tot ontbinding te kunnen overgaan.

190.

1. Artikel 70, eerste lid, van de wet van 1 Maart 1946, t o t
aanvulling en wijziging van de kieswet, de provinciale wet en
de gemeentewet, alsmede bijzondere voorzieningen met het oog
op de in 1946 te houden verkiezingen (Staatsblad No. G. 41)
vindt mede toepassing in geval van ontbinding van de Tweede
Kamer der Voorloopige Staten-Generaal ingevolge artikel 203
der Grondwet.
2. Artikel 70, derde lid, van de in het vorige lid genoemde
wet wordt gelezen als volgt:
„ 3 . De dag ter candidaatstelling voor de verkiezing van de
leden der Eerste Kamer wordt door Ons bepaald. Deze dag mag
niet later gesteld worden dan den tweeden Dinsdag van Juli
1946. I n geval van ontbinding van de Eerste Kamer der Voorloopige Staten- Generaal ingevolge artikel 203 der Grondwet kan
zoo noodig afgeweken worden van het bepaalde in artikel 114,
eerste lid, der kieswet."
Artikel I I .
Wij kunnen, indien wij zulks noodig oordeelen, in afwijking
in zooverre van h e t bepaalde in artikel 1, eerste lid van de wet
Voorloopige Staten- Generaal, de in geval van ontbinding van
de Tweede Kamer der Voorloopige Staten-Generaal ingevolge
artikel 203 der Grondwet verkozen Tweede Kamer en de ingevolge genoemde wet samengestelde Eerste Kamer in buiten
gewone zitting bijeenroepen.
Artikel I I I .

NADER G E W I J Z I G D O N T W E R P VAN W E T .

In de artikelen 41, 45, 53 en 62 van de wet van 1 Maart
1946, tot aanvulling en wijziging van de kieswet, de provinciale
wet en de gemeentewet, alsmede bijzondere voorzieningen m e t
W u W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
het oog op de in 1946 te houden verkiezingen
(Staatsblad.
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., E N Z . , ENZ. No. G. 41) wordt voor ,,die zijn toegelaten als l i d " gelezen:
,,tot wier toelating als lid is besloten".
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen i
te weten:
Artikel IV.
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het
De/c wet treedt in werking met ingang van den dag harer
oog op de mogelijkheid van een ontbinding van de Voorloopige
Staten-Generaal ingevolge artikel 203 der Grondwet en de plaatsing in het Staatsblad.
alsdan t e houden verkiezingen noodzakelijk is een nadere voorziening te treffen m e t betrekking tot eenige onderdeelen van
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
de wet van 1 Maart 1946, tot aanvulling en wijziging van de geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
kieswet, de provinciale wet en de gemeentewet, alsmede bij- ; Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
zondere voorzieningen m e t h e t oog op de in 1946 te houden
verkiezingen (Staatsblad No. G. 4 1 ) ;
Gegeven te
Zoo is h e t , dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
;
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De Minister van Binnenlandsche
Zaken,

Handelingen der voorloopige Staten-Generaal.

Bijlagen.

1945—1946.

