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A BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN
EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 september 2009

Op 10 februari 2009 heeft uw Kamer een drietal moties aangenomen met
betrekking tot de wijze waarop de leden van de Eerste Kamer worden
verkozen. Bij brief van 6 april 2009 heb ik de visie van het kabinet op de
door u voorgestelde wijzigingen toegelicht en heb ik een wetsvoorstel
aangekondigd.

In een van de moties wordt de regering verzocht wetgeving te bevorderen
waardoor lijstverbindingen (bij Eerste Kamerverkiezingen) niet meer na de
verkiezing van provinciale staten kunnen worden aangegaan. In voor-
melde brief van 6 april 2009 is gesteld dat hiertoe het tijdstip van kandi-
daatstelling en daaraan gekoppeld het aangaan van lijstencombinaties
zou worden vervroegd tot een tijdstip vóór de verkiezing van provinciale
staten.

Bij de uitwerking van het wetsvoorstel is evenwel nader stil gestaan bij
het feit dat de kandidatenlijsten voor de Eerste Kamerverkiezing moeten
worden ingediend door een lid van provinciale staten. De vervroeging van
de kandidaatstelling zou er toe leiden dat een partij die niet in de «oude»
provinciale staten is vertegenwoordigd geen kandidatenlijst kan indienen.
Dit kan worden opgelost door niet als eis te stellen dat een lid van provin-
ciale staten de kandidatenlijst ondertekent. Dit acht ik echter onwenselijk
gezien het indirecte karakter van de Eerste Kamerverkiezing.

Gelet hierop is in het wetsvoorstel dat op 15 september 2009 voor advies
naar de Raad van State is gezonden de huidige periode van kandidaatstel-
ling gehandhaafd. Wel is geregeld dat alleen lijstencombinaties die bij de
provinciale statenverkiezingen in meer dan de heeft van de provincies zijn
aangegaan als een lijstencombinatie gelden voor de Eerste Kamerverkie-
zing. Deze doorwerking sluit goed aan bij het indirecte karakter van de
verkiezingen. Ik hecht er aan u hierover in dit stadium te informeren.

De staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten
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