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Wet van 24 juni 2015, houdende verklaring dat 
er grond bestaat een voorstel in overweging te 
nemen tot verandering in de Grondwet, 
strekkende tot de deconstitutionalisering van de 
benoeming van de commissaris van de Koning 
en de burgemeester 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er grond bestaat een 

voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, 
strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de 
commissaris van de Koning en de burgemeester; 

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

ARTIKEL I  

Er bestaat grond het hierna in artikel II omschreven voorstel tot 
verandering in de Grondwet in overweging te nemen. 

ARTIKEL II  

Artikel 131 van de Grondwet komt te luiden als volgt: 

Artikel 131  

De commissaris van de Koning en de burgemeester worden aangesteld, 
geschorst en ontslagen op een bij de wet te bepalen wijze. Krachtens de 
wet kunnen nadere regels worden gesteld over de daarbij te volgen 
procedures. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te Wassenaar, 24 juni 2015 
Willem-Alexander 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 
M. Rutte 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk 

Uitgegeven de achtste juli 2015 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur
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