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35 273 Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet 
tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke 
vervanging van leden van de 
vertegenwoordigende organen wegens 
zwangerschap en bevalling of ziekte 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

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 het wenselijk is om de 

Kieswet en de Waterschapswet te wijzigen om tijdelijke vervanging van 
leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 
provinciale staten, het algemeen bestuur, de gemeenteraad, de 
eilandsraad en het kiescollege wegens zwangerschap en bevalling of 
ziekte gedurende de gehele zittingsduur van die leden mogelijk te maken; 

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  

Artikel X 10 van de Kieswet wordt als volgt gewijzigd:
  

1. In het eerste lid vervallen « dat is toegelaten» en de laatste zin.
  

2. In het tweede lid vervalt de laatste zin. 

ARTIKEL II  

De Waterschapswet wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid vervallen « dat is toegelaten» en de laatste zin. 

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: 
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a. In de eerste zin wordt «een lid van dat orgaan» vervangen door «een 
lid van dat bestuur». 

b. De laatste zin vervalt. 

 B

In artikel 22, eerste lid, wordt «uiterlijk op de veertiende dag na 
indiening van het verzoek» vervangen door «zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk op de veertiende dag na indiening van het verzoek». 

 C

De tweede zin van artikel 23, eerste lid, komt te luiden: 
1. De artikelen 17 tot en met 19 zijn van toepassing op de benoeming en 

toelating, met dien verstande dat in afwijking van artikel 18, eerste lid, de 
benoeming uiterlijk op de tiende dag na de dagtekening van de kennis-
geving van benoeming wordt aanvaard. 

ARTIKEL III  

Artikel I, onderdeel K, en artikel IIIA van de wet van 7 september 2006, 
houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede 
Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de 
gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte 
(Stb. 2006, 418) vervallen.
  

ARTIKEL IV  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

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

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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