
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1994-1995

23800 Veranderingen in de Grondwet van de
bepalingen inzake veranderingen in de
Grondwet

Nr. 4

1 Samenstelling:
Leden: Van Erp (VVD), V. A. M. van der Burg
(CDA), Van Nieuwenhoven (PvdA), Te Veldhuis
(VVD), Van der Heijden (CDA), De Cloe (PvdA),
voorzitter, Janmaat (CD), Van den Berg (SGP),
Brinkman (CDA), Scheltema-de Nie (D66),
ondervoorzitter, Apostolou (PvdA), Kalsbeek–
Jasperse (PvdA), Zijlstra (PvdA), Van der
Hoeven (CDA), Remkes (VVD), Gabor (CDA),
Nijpels-Hezemans (AOV), Oedayraj Singh
Varma (GroenLinks), Essers (VVD), Dittrich
(D66), Dijksman (PvdA), De Graaf (D66),
Cornielje (VVD), Rouvoet (RPF), Van Boxtel
(D66).
Plv. leden: Korthals (WD), Dankers (CDA), Van
Oven (PvdA), Van Hoof (VVD), Bijleveld–
Schouten (CDA), Liemburg (PvdA), Poppe
(SP), Schutte (GPV), Mulder-van Dam (CDA),
Van 't Riet (D66), Van Heemst (PvdA),
Noorman-den Uyl (PvdA), Vreeman (PvdA),
Verhagen (CDA), Van der Stoel (WD),
Mateman (CDA), Van Wingerden (AOV),
Rabbae (GroenLinks), H. G. J. Kamp (WD),
Koekkoek (CDA), M. M. van der Burg (PvdA),
Bakker (D66), Klein Molekamp (WD), Leerkes
(Unie 55+), Hoekema (D66).

VERSLAG
Vastgesteld 30 september 1994

De vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het
voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer van haar
bevindingen als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat
de gesteide vragen door regering tijdig zullen zijn beantwoord, acht de
commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam
voorbereid.

De leden van de SGP-fractie hebben met belangstelling kennis
genomen van het wetsvoorstel in verband met de tweede lezing van de
voorgestelde wijziging van de Grondwet op het punt van de ontbinding
van de Eerste Kamer na eerste lezing.

Deze leden kunnen instemmen met het voorstel. Door de huidige wijze
van samenstelling van de Eerste Kamer heeft tussentijdse ontbinding
immers geen echte relevantie meer. Overigens is de SGP-fractie nooit blij
geweest met de nieuwe wijze van samenstelling van de Eerste Kamer.
Naar het oordeel van de leden van deze fractie wordt daardoor onvol–
doende recht gedaan aan de reflectie-functie van de Senaat. Die functie is
zeker bij gewichtige besluiten als wijziging van de Grondwet van belang.

De leden van de SGP-fractie hebben er bij de eerste lezing van het
onderhavige wijzigingsvoorstel op gewezen dat door de ontwikkelingen
van de laatste tijd de procedure voor wijziging van de Grondwet steeds
«gewoner» wordt. De ontbinding van de Tweede Kamer na eerste lezing
valt in het algemeen samen met een reguliere verkiezing. Daardoor is het
maar de vraag of nog gesteld kan worden dat de kiezer zich bij de
verkiezingen na ontbinding uitdrukkelijk uit kan spreken over de voorge–
stelde grondwetswijziging, zo menen deze leden. Nu bovendien de
ontbinding van de Eerste Kamer vervalt, zijn de enige echte extra's in de
procedure nog de tweede lezing als zodanig en het vereiste van een
meerderheid van twee derden. Gelet hier op hebben deze leden gepleit
voor een onderzoek naar alternatieven voor een verzwaarde procedure,
waarbij zij als suggesties noemden de mogelijkheid van tweede lezing in
een verenigde vergadering of de instelling van een speciale Grondwets–
kamer. Tljdens de eerste lezing heeft de regering verdere doordenking van
alternatieven toegezegd. Deze leden vernemen dan ook graag de
zienswijze en voornemens van de regering.
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Verder herinneren de leden van de SGP-fractie aan de noodzaak van
wijziging van artikel 55, derde lid, van het Statuut voor het Koninkrijk. Hoe
staat het met de voorbereiding daarvan?

De voorzitter van de commissie,
De Cloe

De griffier van de commissie,
Hommes
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