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Vragen van de leden Slob en
Rouvoet (beiden ChristenUnie) aan
de ministers voor Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over de
verkiezingen van de leden van de
Eerste Kamer. (Ingezonden 10 juni
2003)

1
Is het u bekend dat de verkiezing van
de leden van de Eerste Kamer in de
provincies op verschillende
momenten begonnen?

2
Wat was de reden daarvoor?

3
Kent u de berichten dat de uitslag van
een aantal provincies bekend was
voordat in andere provincies werd
begonnen met stemmen?

4
Wat is de geldende stemprocedure bij
de verkiezing van de leden van de
Eerste Kamer bijvoorbeeld ten
aanzien van gelijktijdig stemmen in
de verschillende provincies?

5
Wat is uw oordeel over deze gang
van zaken?

6
Voldoet de huidige rekenkundige
exercitie aan het idee van verkiezing
van leden van het parlement?

7
Welke mogelijkheden ziet u, al dan
niet binnen het huidige systeem van
indirecte verkiezingen voor de Eerste
Kamer, om te voorkomen dat er
ruimte is om de uitslag van deze
verkiezingen (bijvoorbeeld via
tussentijdse tellingen) te
beïnvloeden?

Antwoord

Antwoord van minister De Graaf
(Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties). (Ontvangen 3 juli
2003)

1
Ja. De aanvangstijdstippen
varieerden van 09.30/10.15 uur in de
meeste provincies tot 13.30 (Utrecht)
en 14.30 (Noord-Holland).

2
De reden hiervan is gelegen in het feit
dat de provinciale staten op de dag
van de verkiezing zelf mogen bepalen
op welk tijdstip de verkiezing plaats
zal vinden. In de provincie
Noord-Holland is de vergadering later
begonnen door treinvertragingen,
waardoor niet voldoende
staten-leden aanwezig waren.

3, 5 en 7.
Door de Commissie voor de
Geloofsbrieven van de Eerste Kamer
is gesignaleerd dat niet in alle
provincies op hetzelfde tijdstip is
gestemd. De commissie betreurt dit
en dringt erop aan dat bij de
volgende verkiezingen voor de Eerste

Kamer in alle provincies op hetzelfde
tijdstip de verkiezingen worden
gehouden. Ik deel de voorkeur van de
Commissie voor de Geloofsbrieven
en zal dit punt voor advies aan de
Kiesraad voorleggen. Het systeem
van indirecte verkiezingen staat
daarbij niet ter discussie.

4
In de Kieswet, noch in de
Provinciewet zijn bepalingen
opgenomen, waarin wordt
voorgeschreven dat de vergadering
van provinciale staten op een bepaald
tijdstip dient te beginnen of de
verkiezingen van de leden van de
Eerste Kamer op hetzelfde tijdstip
dienen plaats te vinden. De procedure
wordt beschreven in de artikelen T 2
tot en met T 11 van de Kieswet. Op
grond van artikel T 10 van de Kieswet
wordt door de voorzitter van
provinciale staten terstond nadat de
stemmen zijn opgenomen bekend
gemaakt het aantal op iedere
kandidaat uitgebrachte stemmen en
het gezamenlijke aantal uitgebrachte
stemmen. Deze bekendmaking vindt
plaats in een openbare
statenvergadering.

6
Ja. De leden van de Eerste Kamer
worden indirect gekozen via de leden
van provinciale staten. Tijdens de
verkiezingen van provinciale staten
op 11 maart jl. zijn geen
onregelmatigheden geconstateerd.
Vervolgens hebben de leden van de
respectievelijke provinciale staten de
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leden van de Eerste Kamer gekozen.
Dat daarbij de uitslag van tevoren
redelijk nauwkeurig al te voorspellen
valt, houdt verband met het systeem
van indirecte verkiezingen.
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