Beantwoording van de zeven vragen uit het Integraal Afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
1. Wat is de aanleiding en waaruit blijkt dat de beslissing is genomen om een wetsvoorstel te
maken?
De in het grondwetsvoorstel opgenomen wijziging is aangekondigd in een brief van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 februari 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 31142, nr.
88) en strekt tot uitvoering van het regeerakkoord.
2. Wie zijn betrokkenen?
Het ministerie van Algemene Zaken (wijzigingen van de Grondwet worden standaard mede door de
Minister-President ondertekend), de Kiesraad, de gemeente Den Haag en politieke partijen.
3. Wat is het probleem waarvoor het wetsvoorstel een oplossing moet bieden?
Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen wel stemmen bij de verkiezing van de Tweede
Kamer en het Europees Parlement, maar hebben op dit moment geen invloed op de samenstelling
van de Eerste Kamer. Dat vindt het kabinet onevenwichtig.
4. Wat is het doel van het wetsvoorstel?
Het voorstel strekt ertoe een nieuw kiescollege voor de Eerste Kamer in het leven te roepen (naast de
provinciale staten en de al bestaande kiescolleges in Caribisch Nederland). Dit nieuwe kiescollege zal
worden gekozen door de (kiesgerechtigde) Nederlanders die in het buitenland wonen.
5. Wat rechtvaardigt de overheidsinterventie?
Zie het antwoord op vragen 3 en 4.
6. Welke instrumenten zijn gekozen en waarom?
Wijziging van de Grondwet. Dit is noodzakelijk aangezien de bepaling met betrekking tot de
verkiezing van de Eerste Kamer in de Grondwet is geregeld en dus alleen op dat niveau kan worden
gewijzigd.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu
Het voorstel leidt niet tot extra administratieve lasten voor burgers en bedrijven en heeft ook geen
gevolgen voor het milieu. De extra verkiezing (nieuw kiescollege) heeft wel gevolgen voor politieke
partijen. Zij moeten hiervoor voorbereidingen treffen (kandidaatstelling e.d.). Het ligt in de rede dat de
verkiezing zal worden georganiseerd door de gemeente Den Haag; die is nu reeds verantwoordelijk
voor de registratie van de Nederlanders die vanuit het buitenland willen stemmen en organiseert voor
deze kiezers reeds de verkiezingen voor Tweede Kamer en Europees Parlement.

