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Geachte mevrouw ter Horst,  

 

Op basis van de brief van 26 februari 2009 inzake de voortgang van de uitvoering van nog 

openstaande toezeggingen gedaan aan de Eerste Kamer (kenmerk: 2009-0000061377), ver-

zoekt de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat/Algemene  

Zaken en Huis der Koningin u om nadere opheldering inzake de opdrachtverlening aan de 

Staatscommissie Grondwet. Allereerst wenst de commissie daarbij aan te tekenen dat zij alle 

documenten betreffende deze Staatscommissie rechtstreeks wenst te ontvangen.    

 

In het plenaire debat in de Eerste Kamer op 17 juni 2008 over de wetsvoorstellen 31013  

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitter-

schap van de gemeenteraad en van provinciale staten en 31012 Verandering in de Grondwet, 

strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het 
kiesrecht, heeft u de Kamer toegezegd de totstandkoming van grondwetswijzigingen, specifiek 

de volgorde van indiening van verklaringswetten en de ontbinding van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal bij de herzieningsprocedure van de Grondwet, voor te leggen aan de Staats-

commissie Grondwet. In de opdrachtverlening aan de Staatscommissie is dit onderwerp echter 

niet opgenomen. De commissie verzoekt u alsnog aan deze aan de Eerste Kamer gedane toe-

zegging uitvoering te geven.  

 

Tevens heeft de minister tijdens het plenaire debat in de Eerste Kamer op 15 mei 2007 over de 

delegatie van regelgeving, toegezegd de verankering van de werking van het EG-recht en van 

de Europese Unie in de Nederlandse Grondwet mee te nemen in de opdrachtverlening aan de 

Staatscommissie Grondwet.  
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De commissie wenst te vernemen of expliciet aan de Staatscommissie is verzocht onder het in 

de opdrachtverlening opgenomen vraagstuk van “de invloed van de internationale rechtsorde op 

de nationale rechtsorde” aandacht te besteden aan de verankering van de werking van het  

EG-recht en de EU in de Grondwet. 
    

Hoogachtend,  

 

 

 

 

 

Drs. L.M.L.H.A. Hermans  

Voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat/  

Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ) 

 


