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Betreft

Verzoek om voorlichting over de bepaling van de stemwaarde
van de leden van het kiescollege voor de Eerste Kamer

Geachte heer De Graaf,
Hierbij verzoek ik op grond van artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van
State om voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State.
Op 25 mei jl. vond in de Tweede Kamer een wetgevingsoverleg plaats, waarin
onder meer is gesproken over het wetsvoorstel houdende verklaring dat er grond
bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet
strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen
gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
(Kamerstukken 35418). In dat kader zijn door de woordvoerders van enkele
fracties vragen gesteld over de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan
de nu voorgestelde Grondwettelijke regeling, als die (ook in tweede lezing) tot
wet wordt verheven. Een van de onderwerpen die in dat kader regeling behoeven
– de wijze waarop de stemwaarde van de leden van het nieuw in te stellen
kiescollege zal worden bepaald – raakt aan de Grondwet en is daarom al tijdens
de schriftelijke behandeling van het Grondwetsvoorstel uitgelicht. In de memorie
van toelichting zijn de verschillende alternatieven die mogelijk zijn om de
stemwaarde te bepalen besproken en heeft de regering een voorkeur
uitgesproken voor een van deze alternatieven (Kamerstukken II 2019/20, 35418,
nr. 3, p. 3-4).
Tijdens het wetgevingsoverleg bleek dat bij enkele woordvoerders de behoefte
bestaat om hierover voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de
Raad van State, opdat de Kamer nog voordat de uitvoeringswetgeving in
voorbereiding zal worden genomen kan beschikken over een overzicht van alle
alternatieven die naar het oordeel van de Afdeling advisering mogelijk zijn binnen
de Grondwettelijke kaders. Er is behoefte aan inzicht in de verschillende
argumenten die voor of tegen bepaalde varianten pleiten en welke motieven aan
de keuze ten grondslag kunnen liggen en hoe de verschillende alternatieven
zouden moeten worden gewogen in het licht van de Grondwettelijke kaders, meer
in het bijzonder het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging en de wijze
waarop de verkiezing van de Eerste Kamer wordt beschouwd. Ik heb toegezegd
deze voorlichting te vragen.
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Concreet wil ik de Afdeling advisering de volgende vragen voorleggen:
Welke mogelijkheden ziet u om binnen het samenstel van bepalingen van de
Grondwet, te zijner tijd in de (Kies)wet de stemwaarde te bepalen van de leden
van het kiescollege voor Nederlanders in het buitenland, bedoeld in het
wetsvoorstel houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging
te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een
bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en kunt u daarbij aangeven hoe de
verschillende mogelijkheden zich verhouden tot de Grondwettelijke kaders in het
algemeen en het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging en de wijze
waarop de verkiezing van de Eerste Kamer wordt beschouwd in het bijzonder?
Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren
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