Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
In eerste lezing is ingestemd met het Grondwetsvoorstel dat strekt tot invoering van een nieuw in
te stellen kiescollege voor niet-ingezetenen voor de verkiezing van de Eerste Kamer. De
behandeling van de tweede lezing start naar verwachting begin oktober 2021. De uitwerking van
het grondwetsvoorstel moet geregeld worden in een uitvoeringswet. Dit wetsvoorstel voorziet
daarin.
2. Wie zijn betrokken?
Gemeente Den Haag is betrokken vanuit de verantwoordelijkheid van registratie van
kiesgerechtigden (in het buitenland), organiseren van de verkiezing en ondersteuning van het
kiescollege. Met hen is informeel overlegd en zij zullen ook geconsulteerd worden over de
uitvoeringswetgeving. Verder zijn betrokken niet-ingezetenen, politieke partijen en de Kiesraad.
3. Wat is het probleem?
Om uitvoering te geven aan het grondwetsvoorstel is uitvoeringswetgeving vereist waarin onder
meer de samenstelling, vorm en werking van het kiescollege worden neergelegd. Onderhavig
wetsvoorstel voorziet hierin.
4. Wat is het doel?
Het wetsvoorstel maakt mogelijk dat het kiescollege conform het Grondwetsvoorstel in werking
kan worden gesteld. Het doel van het grondwetsvoorstel is om kiezers die niet woonachtig zijn in
Nederland invloed te geven op de samenstelling van de Eerste Kamer.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Zonder uitvoeringswetgeving kan het kiescollege niet conform het grondwetsvoorstel in werking
treden. In de uitvoeringswet wordt de inrichting en uitwerking van het grondwetsvoorstel
geregeld.
6. Wat is het beste instrument?
Aangezien inwerkingtreding van het grondwetsvoorstel uitvoeringswetgeving vereist, is een
wetsvoorstel het juiste (en enige) instrument.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Het voorstel leidt niet tot administratieve lasten voor burgers, bedrijven of overheid en heeft geen
invloed op het milieu. Wel bepaalt dit voorstel de precieze mate van invloed die het kiescollege
niet-ingezetenen krijgt op de samenstelling van de Eerste Kamer. De verkiezing zal georganiseerd
worden door de gemeente Den Haag, wat tot extra werkzaamheden zal leiden bij deze gemeente
(bijv. kiezers aanschrijven om zich te registreren voor deze verkiezing).

