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Bij brief van 18 december 2012 heeft de commissie voor Binnenlandse 
Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der 
Koningin de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
verzocht haar zo spoedig mogelijk te informeren over de uitvoering van 
twee moties die door de Eerste Kamer zijn aangenomen in het kader van 
het debat over het rapport van de Staatscommissie Grondwet en de 
kabinetsreactie daarop. De commissie vernam tevens graag of er, mede in 
het licht van het regeerakkoord, aanleiding bestond voor een geactuali-
seerde kabinetsreactie op het rapport van de Staatscommissie. In zijn 
antwoord d.d. 15 januari 2013 heeft de minister aangegeven het vraagstuk 
op zo kort mogelijk termijn te willen bespreken binnen het kabinet. De 
commissie zou vervolgens zo spoedig mogelijk een reactie ontvangen. 
Naar aanleiding van dit antwoord heeft de commissie de minister op 
19 maart 2013 nogmaals een brief gestuurd. 

De minister heeft op 2 april 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 
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES  

Den Haag, 19 maart 2013 

Bij brief van 18 december 2012 heeft de commissie voor Binnenlandse 
Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der 
Koningin u verzocht haar zo spoedig mogelijk te informeren over de 
uitvoering van twee moties die door de Eerste Kamer zijn aangenomen in 
het kader van het debat over het rapport van de Staatscommissie 
Grondwet en de kabinetsreactie daarop. De commissie vernam tevens 
graag of er, mede in het licht van het regeerakkoord, aanleiding bestond 
voor een geactualiseerde kabinetsreactie op het rapport van de Staats-
commissie. In uw antwoord d.d. 15 januari 2013 hebt u aangegeven het 
vraagstuk op zo kort mogelijk termijn te willen bespreken binnen het 
kabinet. De commissie zou vervolgens zo spoedig mogelijk een reactie 
ontvangen.1 

De commissie constateert echter dat zij, ruim twee maanden later, nog 
niets van u gehoord heeft. Zij verzoekt u dan ook haar binnen vier weken 
na dagtekening van deze brief te informeren over de uitvoering van de 
genoemde moties en een eventuele actualisatie van de kabinetsreactie. 

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

1 Kamerstukken I 2012/13, 31 570, E.
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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, 2 april 2013 

Per brief van 19 maart 2013 heeft de Voorzitter van de commissie voor 
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en 
Huis der Koningin van de Eerste Kamer mij verzocht hem binnen vier 
weken te informeren over de uitvoering van de motie Engels c.s. en de 
motie Lokin-Sassen c.s. en over een eventuele actualisatie van de 
kabinetsreactie op het advies van de staatscommissie Grondwet. 

In reactie op het verzoek deel ik u mee dat de door mij in mijn brief van 
15 januari aan u in het vooruitzicht gestelde bespreking in de ministerraad 
in voorbereiding is. Dit vergt enige tijd, mede vanwege de daarvoor 
wenselijke afstemming met mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie. Ik 
streef er naar de bespreking van de door de Eerste Kamer aangenomen 
moties te laten plaatsvinden in een ministerraad in april/mei, waarna ik 
verwacht de Voorzitter van uw commissie voor Binnenlandse Zaken en de 
Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin in mei te 
kunnen informeren. 

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

Eerste Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 31 570, F 3


