
Bataafse Grondwet (1798) 
- Na een referendum 

Grondwet herziening  1801 
- Met Franse instemming  

Grondwet herziening  1805 
- Onder Franse dwang 

Grondwet herziening  
1806*  
- Onder Franse dwang 

Grondwet 1815 
- Verenigd Koninkrijk 

Staatsinrichting Staatsinrichting Staatsinrichting Staatsinrichting Staatsinrichting 

Wetgevende macht: 
- gekozen parlement 

Wetgevende macht: 
- Regering krijgt meer macht 
t.k.v.  
  parlement 

Wetgevende  macht: 
Alle macht gecentraliseerd in één 
persoon (R.J. Schimmelpennick) 

Wetgevende  macht: 
Alle macht gecentraliseerd in 
één persoon Koning Lodewijk 
Napoleon 

Wetgevende macht: 
- In handen van de Koning 
  en het parlement 
- Leden 1

e
 Kamer  

  benoemd  door Koning 
- Leden 2

e
 Kamer  indirect 

  gekozen via Provinciale 
  Staten 

Uitvoerende macht: 
- centrale regering 
- autonomie der Gewesten ↓ 
- invoering departementen (zie  
dia) 

Uitvoerende macht: 
 

Uitvoerende macht: 
Alle macht gecentraliseerd in één 
persoon (R.J. Schimmelpennick) 

Uitvoerende macht: 
- Koning benoemd de 
  regering (Ministers) 
- Parlement komt een keer 
  per jaar bijeen en stemde 
  in met alle voorstellen  

Uitvoerende macht: 
- Ligt bij de Koning; 
  benoemd de 
  regering (Ministers) 
- Kon Parlement overrulen 
- Provincies krijgen weer  
  bestuursfuncties 

Politiek recht Politiek recht Politiek recht Politiek recht Politiek recht 

Alle mannen boven 20 jaar die 
kunnen schrijven en de kost 
verdienen 

Censuskiesrecht ingesteld; daling 
aantal kiesgerechtigden 

Censuskiesrecht Censuskiesrecht - Censuskiesrecht 
- Leden van de 
  Provinciale Staten worden 
  gekozen door burgers en 
  door Kiescolleges van 
  welgestelden; de PS  
  vertegenwoordigen zowel 
  adel, stedelijke burgerij en  
  als het platteland  

Vrijheidsrechten Vrijheidsrechten Vrijheidsrechten Vrijheidsrechten Vrijheidsrechten 

- Burgers gelijke rechten 
- Vrijheid godsdienst 
- Scheiding kerk/staat 
- Vrijheid drukpers 
- Vrijheid vergadering 
- Geen gevangschap zonder 
  proces 
- Pijnbank afgeschaft 
- Onschendbaarheid van woning 

- Vrijheid drukpers↓ 
- Vrijheid vergadering ↓ 

  - Vrijheid drukpers 
- Vrijheid vergadering 
 
Nieuw: 
- Openbare Rechtspraak 
- Lager onderwijs mag alleen 
  maar door de overheid 
  worden georganiseerd 

 

* In de periode 1810-1813 gold na inlijving bij het Napoleontische Keizerrijk de Franse Grondwet . 


