
Grondwet 1815 
- Verenigd Koninkrijk 

Grondwet 1848 
- Na maatschappelijke druk 

Grondwet herziening  
1887 
- Na maatschappelijke druk 

Grondwet herziening  
1896 
- Na maatschappelijke druk 

Grondwet herziening  
1917 
- Na maatschappelijke druk 

Staatsinrichting Staatsinrichting Staatsinrichting Staatsinrichting Staatsinrichting 

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 

Wetgevende macht: 
- Gekozen parlement 
- Leden 2

e
 Kamer rechtstreeks  via 

  districtenstelsel 
- Leden 1

e
 Kamer gekozen door 

  Provinciale Staten, die op hun  beurt  
  door kiezers zijn gekozen 
- Beide Kamers meer bevoegdheden 
  (interpellatie, schriftelijke vragen,  
  amendement en enquête)  

Wetgevende  macht: 
 

Wetgevende  macht: 
 

Wetgevende  macht: 
- Leden 2

e
 kamer rechtstreeks 

  gekozen via het stelsel van 
  evenredige 
  vertegenwoordiging 
 

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

Uitvoerende macht: 
- Ligt bij de Koning en de  Ministers. De 
  Koning kan de ministers bij onenigheid  
  tussen hen en het parlement nog steeds  
  ontslaan en verkiezingen uitschrijven (!) 
- De ministers zijn verantwoording 
  schuldig aan het Parlement. 
- Bestuurlijke ongelijkheid 
  stad/platteland opgeheven.  Voortaan 
  bestaan zijn dezen alle gemeenten 

Uitvoerende macht: 
- Bij onenigheid tussen 
ministers 
  en parlement worden geen 
  verkiezingen meer 
  uitgeschreven, maar treedt 
  alleen het kabinet af. 

Uitvoerende macht: 
 

Uitvoerende macht: 
  

Politiek recht Politiek recht Politiek recht  Politiek recht 

- 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  

  Censuskiesrecht; mannen van 25 jaar> 
  & boven bepaalde belastinggrens (ca.  
  10% mannelijke bevolking)   

Censuskiesrecht; mannen van 
23 jaar > & gekoppeld aan 
‘kenmerken van geschiktheid en 
welstand’. (ca. 26% mannelijke 
bevolking) * 

Censuskiesrecht verder 
verruimd . (ca. 50 % mannelijke 
bevolking)   

- In 1917 algemeen kiesrecht 
  voor mannen 
- In 1919 algemeen kiesrecht 
  voor vrouwen 

Vrijheidsrechten Vrijheidsrechten Vrijheidsrechten Vrijheidsrechten Vrijheidsrechten 

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

- Vrijheid van onderwijs; overheid betaalt 
  echter alleen openbaar onderwijs 
- Vrijheid van vergadering 
   
 

   

 

* In 1965 werd de kiesgerechtigde lijftijd 21 jaar en in 1972 werd deze verder verlaagd naar 18 jaar. 


