
21 427 nr. 164 Notitie inzake de positie van de Eerste Kamer

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 15 april 1999

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van
Staat1 heeft op 19 januari 1999 een brief geschreven aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgang in deze
aangelegenheid.
De minister heeft hierop gereageerd bij brief van 13 april 1999. De
commissie brengt hierbij verslag uit van het aldus gevoerde overleg.

De voorzitter van de commissie,
Stoffelen

De griffier van de commissie,
Hordijk

1 Samenstelling: Postma (CDA), Tiesinga-
Autsema (D66), Holdijk (SGP), van Dijk (CDA),
de Beer (VVD), Batenburg, Rensema (VVD),
Schoondergang-Horikx (GL), Jurgens (PvdA),
Bierman, Wiegel (VVD) (plv. voorzitter), Hirsch
Ballin (CDA), Stoffelen (PvdA) (voorzitter),
Ruers (SP).

* Het eerder verschenen stuk inzake deze
notitie is gedrukt onder EK nr.72, vergaderjaar
1997–1998.
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Den Haag, 19 januari 1999

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 200 PB
2500 EA DEN HAAG

Bij brief van 1 mei 1997 (21 427 nr. 164) gaf de toenmalige Minister van
Binnenlandse Zaken informatie over opvattingen van het kabinet terzake
van staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing. De eerste
van de drie aangehechte notities handelde over de positie van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal. Op 3 september 1997 werd verslag van een
algemeen overleg in de Tweede Kamer uitgebracht over deze notities.
Sindsdien tast de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat van de Eerste Kamer in het duister over de voortgang
in deze aangelegenheid, die immers ook de positie van deze Kamer
aangaat.
De genoemde commissie zou het zeer op prijsstellen indien u op korte
termijn kunt aangeven hoe u tenminste het verdere traject procedureel
wilt vervolgen.

Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Chr. L. Baljé
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS-
RELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 1999

Bij brief van 19 januari 1999 heeft de griffier van de Eerste Kamer namens
de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van
Staat geïnformeerd naar de stand van zaken met betrekking tot de
opvattingen van het kabinet inzake staatkundige, bestuurlijke en staats-
rechtelijke vernieuwing.

Bij brief van 1 mei 1997 heeft het vorige kabinet een drietal notities aan de
beide Kamers aangeboden over respectievelijk de positie van de Eerste
Kamer, de procedure van grondwetsherziening en de positie van de
staatssecretaris. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de
Tweede Kamer heeft op 19 juni 1997 een algemeen overleg over deze
notitie gevoerd, waarover op 3 september 1997 verslag is uitgebracht.
De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van
Staat van de Eerste Kamer heeft op 28 oktober 1997 een voorlopig verslag
uitgebracht over een van deze notities, namelijk die over de positie van de
Eerste Kamer.

Blijkens de reacties vanuit beide Kamers op laatstgenoemde notitie wordt
zowel over de wijze van verkiezing als over de bevoegdheden van de
Eerste Kamer zeer verschillend gedacht. Sommige fracties staan positief
tegenover de voorgestelde terugkeer tot de wijze van verkiezing zoals
deze voor 1983 bestond, terwijl andere een dergelijke terugkeer afwijzen.
Ook over de bevoegdheden van de Eerste Kamer blijken de meningen
sterk uiteen te lopen: verschillende fracties achten een vorm van
terugzendingsrecht wenselijk, andere juist niet.

Het kabinet zal zich in het licht van het bovenstaande in de loop van de
komende maanden nader bezinnen over dit onderwerp. Het ligt in het
voornemen u na het zomerreces een beschouwende notitie hierover aan
te bieden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Peper
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