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Op 7 februari 2012 heeft de Eerste Kamer met de toenmalige minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het op 
11 november 2010 verschenen rapport van de Staatscommissie Grondwet 
en de kabinetsreactie daarop van 24 oktober 2011.1 In het debat zijn twee 
moties ingediend, die een week later door de Kamer zijn aangenomen. 
Naar aanleiding daarvan heeft de vaste commissie voor Binnenlandse 
Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der 
Koningin2 op 18 december 2012 een brief gestuurd aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

De minister heeft op 15 januari 2013 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin,
F. Bergman 

1 Zie o.a. Kamerstukken II 2010/11, 31 570, nr. 17; Kamerstukken II 2011/12, 31 570, nr. 20; 
Handelingen I 2011/12, nr. 18-3, p. 3–29 en p. 31–47.

2 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Kox (SP), Sylvester (PvdA) (vice-voorzitter), Engels (D66) (voorzitter), Thissen 
(GL), Nagel (50PLUS), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA), Duthler (VVD), Hermans (VVD), 
Huijbregts-Schiedon (VVD), Van Kappen (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Vliegenthart 
(SP), De Vries (PvdA), De Vries-Leggedoor (CDA), Lokin-Sassen (CDA), Th. de Graaf (D66), De 
Boer (GL), De Lange (OSF), Barth (PvdA), Koole (PvdA), Van Dijk (PVV), Sörensen (PVV), 
Schouwenaar (VVD), Kok (PVV), Duivesteijn (PvdA)
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES  

Den Haag, 18 december 2012 

Op 7 februari 2012 heeft de Eerste Kamer met uw ambtsvoorganger 
gedebatteerd over het op 11 november 2010 verschenen rapport van de 
Staatscommissie Grondwet en de kabinetsreactie daarop van 24 oktober 
2011.3 In het debat zijn twee moties ingediend, die een week later door de 
Kamer zijn aangenomen. Het betreft een motie-Engels c.s., waarin de 
regering wordt verzocht met inachtneming van het advies van de 
Staatscommissie en van de kabinetsreactie, vóór 1 oktober 2012 een 
voorstel te (doen) ontwikkelen voor de formulering van een algemene 
bepaling in de Grondwet, waarin wordt uitgedrukt dat Nederland een 
democratische rechtsstaat is, zo mogelijk uitgewerkt dan wel aangevuld 
met nadere voorschriften, en een motie-Lokin-Sassen c.s., waarin de 
regering wordt verzocht om in de Grondwet een artikel op te nemen, 
waarbij een algemeen recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke 
en onpartijdige rechter wordt opgenomen.4 

De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / 
Algemene Zaken en Huis der Koningin constateert dat deze moties nog 
niet zijn uitgevoerd. Bij brief van 9 oktober 2012 heeft uw ambtsvoor-
ganger laten weten dat het gelet op de demissionaire status van het 
(vorige) kabinet niet in de rede ligt dat een besluit wordt voorbereid inzake 
de uitvoering van de moties.5 Nu op 5 november jl. een nieuw kabinet is 
aangetreden, wil de commissie u verzoeken haar zo spoedig mogelijk te 
informeren over de uitvoering van de genoemde moties. De commissie 
verneemt tevens graag of er, mede in het licht van het regeerakkoord, 
aanleiding bestaat voor een geactualiseerde kabinetsreactie op het 
rapport van de Staatscommissie Grondwet. 

De commissie ontvangt uw reactie op deze brief graag binnen vier 
weken na dagtekening van deze brief. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de 
Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin,
J.W.M. Engels 

3 Zie o.a. Kamerstukken II 2010/11, 31 570, nr. 17; Kamerstukken II 2011/12, 31 570, nr. 20; 
Handelingen I 2011/12, nr. 18-3, p. 3–29 en p. 31–47.

4 Kamerstukken I 2011/12, 31 570, B en C.
5 Kamerstukken I 2012/13, 31 570, D.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 15 januari 2013 

Per brief van 18 december 2012 heeft de vaste commissie voor Binnen-
landse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis 
der Koningin van uw Kamer mij verzocht haar zo spoedig mogelijk te 
informeren over de uitvoering van de motie Engels c.s. en de motie 
Lokin-Sassen c.s., ingediend in het debat over de kabinetsreactie op het 
advies van de staatscommissie Grondwet en aangenomen door uw 
Kamer. Voormelde commissie heeft voorts aangegeven graag te 
vernemen of er, mede in het licht van het regeerakkoord, aanleiding 
bestaat voor een geactualiseerde kabinetsreactie op het rapport van de 
Staatscommissie Grondwet. 

Ik heb goede notie genomen van voormeld verzoek, de thematiek die 
daaraan ten grondslag ligt en de debatten die daarover zijn gevoerd in 
zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer. Tegen de achtergrond 
daarvan, alsmede die van de inmiddels gewijzigde samenstelling van het 
kabinet en de Tweede Kamer, acht ik het opportuun het voorliggende 
vraagstuk te bespreken binnen het kabinet alvorens uw vaste commissie 
van een inhoudelijke reactie te voorzien. Ik zal bewerkstelligen dat dit op 
een zo kort mogelijke termijn gebeurt. Vervolgens zal ik uw vaste 
commissie zo spoedig mogelijk na voormeld kabinetsberaad een reactie 
doen toekomen. 

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