Beantwoording van de zeven vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK). Het IAK bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving dient te
voldoen.
1. Wat is de aanleiding en waaruit blijkt dat de beslissing is genomen om een wetsvoorstel te
maken?
De in het grondwetsvoorstel opgenomen wijzigingen zijn aangekondigd in de reactie van het kabinet
op het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel (Kamerstukken II 2018/19, 34430, nr.
10, p. 16-18).
2. Wie zijn betrokken?
Het ministerie van Algemene Zaken (wijzigingen van de Grondwet worden standaard mede door de
Minister-President ondertekend), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de
Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Kiesraad, provinciale staten, de kiescolleges Caribisch
Nederland en politieke partijen.
3. Wat is het probleem waarvoor het wetsvoorstel een oplossing moet bieden?
De huidige grondwettelijke bepalingen met betrekking tot de zittingsduur van de Eerste Kamer en de
wijze waarop de Grondwet wordt herzien doen onvoldoende recht aan de meest wenselijk geachte
positie van de Eerste Kamer in het tweekamerstelsel.
4. Wat is het doel van het wetsvoorstel?
Dit wetsvoorstel beoogt bij te dragen aan een goede positionering van de Eerste Kamer in het
tweekamerstelsel en een heldere rolverdeling tussen de beide Kamers der Staten-Generaal.
5. Wat rechtvaardigt de overheidsinterventie?
Zie hiervoor het antwoord op vragen 3 en 4.
6. Welke instrumenten zijn gekozen en waarom?
Wijziging van de Grondwet. Dit is noodzakelijk aangezien de bepalingen met betrekking tot de
zittingsduur van de Eerste Kamer en de wijze waarop de Grondwet wordt herzien in de Grondwet zijn
geregeld en dus alleen op dat niveau kunnen 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 beoogde wijziging van de zittingsduur van de Eerste Kamer leidt ertoe
dat vaker dan nu (een deel van) de Eerste Kamer wordt gekozen. Dit betekent dat politieke partijen
vaker voorbereidingen voor verkiezingen moeten treffen (kandidaatstelling e.d.). De precieze
gevolgen voor de provinciale staten en de kiescolleges Caribisch Nederland hangen af van de keuzes
die in de uitvoeringsregelgeving zullen worden gemaakt m.b.t. de organisatie van de verkiezingen
(maar hoe dan ook zijn de daarmee gepaard gaande lasten, ook nu al, verwaarloosbaar).

