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Voorhang instellingsregeling commissie inzake artikel 57 

Grondwet 

Aanleiding 

U heeft aangekondigd de concept-instellingsregeling van de commissie die moet 

gaan adviseren over artikel 57 van de Grondwet voor te hangen bij de beide 

Kamers.  

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd: 

- in te stemmen met de bijgevoegde concept-instellingsregeling; 

- de brieven waarmee de concept-instellingsregeling aan de beide Kamers 

wordt aangeboden te ondertekenen. 

Kern 

- Eerder dit jaar vond een schriftelijk overleg met de vaste commissie voor 

Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer plaats over de instelling van 

een adviescommissie inzake de werking van artikel 57 van de Grondwet 

(en meer in het bijzonder de verenigbaarheid van het Kamerlidmaatschap 

met het lidmaatschap van een (demissionair) kabinet). 

- De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen waarin om de instelling 

van zo’n adviescommissie wordt gevraagd. Meer in het bijzonder zou de 

commissie de werking van artikel 57 van de Grondwet en de daarmee 

samenhangende vragen rondom ontslag en benoeming moeten 

analyseren en adviseren over een verduidelijking of vernieuwing van dit 

artikel 57 én over een regeling voor de tijdelijke vervanging van Tweede 

en Eerste Kamerleden die tevens bewindspersoon zijn in een demissionair 

kabinet. 

- Naar aanleiding van het schriftelijk overleg vond op 7 juni jl. een 

tweeminutendebat plaats. Daarin is door mevrouw Leijten (SP) een motie 

ingediend waarin de regering wordt verzocht toch geen adviescommissie 

in te stellen over de interpretatie van artikel 57 van de Grondwet en de 

taken voor een eventuele adviescommissie te beperken tot een eventuele 

vervangings- en overgangsregeling. Deze motie is op 14 juni jl. echter 

verworpen (de coalitiefracties en de SGP-fractie en de fractie-Den Haan 

stemden tegen). 

- Daarom ligt het voor de hand te blijven koersen op de instelling van een 

adviescommissie met de hiervoor genoemde, brede taak. 

- Tijdens het schriftelijk overleg heeft u aangekondigd de concept-

instellingsregeling gedurende vier weken te willen voorhangen bij de beide 
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Kamers. In de aanbiedingsbrieven wordt nu gezegd dat het streven is om 

de instellingsregeling eind oktober dit jaar aan te bieden aan de MR. Ook 

als de aanbiedingsbrieven al voor het einde van het Kamerreces zouden 

worden verzonden, is er dus voldoende tijd voor de beide Kamers om 

desgewenst nog te reageren. 

Toelichting 

In de concept-instellingsregeling worden (uiteraard) nog geen namen genoemd 

van beoogde leden. Wel wordt in de toelichting herhaald wat in het schriftelijk 

overleg is aangegeven, namelijk dat u als voorzitter wilt benoemen een voormalig 

lid van een van de beide Kamers die tijdens zijn of haar Kamerlidmaatschap blijk 

heeft gegeven van een affiniteit voor grondwettelijke vraagstukken en welke 

expertise de overige (vier) leden zouden moeten inbrengen. Naar aanleiding van 

uw opmerkingen tijdens het PO DGOBDR van 13 juli jl. is hierbij minder de nadruk 

gelegd op het proces van kabinetsformatie, en het aspect van politieke integriteit 

en ethiek toegevoegd. 

 

De overige aandachtsgebieden zijn wel ongewijzigd overgenomen uit het 

schriftelijk overleg (het institutionele staatsrecht (waarbij ook het aspect van het 

proces van kabinetsformatie wordt genoemd), politicologie en parlementaire 

geschiedenis). 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 
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