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EINDVERSLAG 
Vastgesteld 11 september 1978 

De bijzondere commissie voor de grondwetsherziening1 brengt als volgt 
verslag uit van de vragen en opmerkingen die na de memorie van antwoord 
nog hij een viertal fracties bleken te leven. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen nader of de gemeente-
raadsverkiezingen per definitie niet lokaal zijn bepaald. Kan daarom een ver-
zoek van een gemeenteraad om de voorgestelde grondwetsbepaling voor 
zijn gemeente van gelding te doen zijn, anders dan als een objectief gegeven 
worden aangeduid? Op deze wijze wordt immers het kiesrecht niet aan be-
paalde categorieën buitenlanders gegeven, doch de vraag of aan alle 
buitenlanders in een bepaalde gemeente dit recht zal worden gegeven, af-
hankelijk gesteld van de wens der lokale samenleving, die toch bij voorbaat 
en bij wettelijke opdracht het voorwerp van zorg van de gemeenteraad is. 
Klemt dit niet te meer, nu de Regering de lokale omstandigheden als hoofd-
argument noemt om de buitenlanders wel actief en passief kiesrecht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen te geven, doch niet voor de verkiezingen van de 
provinciale staten en de Tweede Kamer der Staten-Generaal? 

In de C.D.A.-fractie waren ernstige twijfels over dit wetsontwerp blijven 
bestaan. Deze leden toonden zich verrast door de erkenning door de Rege-
ring «dat het onder omstandigheden aanvaardbaar en zelfs wenselijk kan 
zijn buitenlanders het kiesrecht voor de gemeenteraad toe te kennen». Hoe-
wel de Regering liet weten, dat haar nog geen wettelijke regeling terzake 
voor ogen stond, waren de leden thans aan het woord van mening, dat het, 
wanneer de aanvaardbaar en wenselijkheid is uitgesproken, nog maar een 
kleine stap (misschien zelfs een morele plicht) is een wetsontwerp in te die-
nen dat het actieve en passieve kiesrecht aan buitenlanders ook daadwerke-
lijk zal verlenen. 

Op de vraag van de leden van genoemde fracties welke de criteria voor de 
toekenning van het kiesrecht zouden moeten zijn, moest de Regering in dit 
stadium het antwoord schuldig blijven. Ofschoon deze leden begrip toonden 
voor de ingewikkeldheid van deze kwestie, betreurden zij het toch, dat ook 
bij dit wetsontwerp zoveel onduidelijk bleef over de wijze waarop de strek-
king ervan concreet gestalte zou krijgen. Zij betreurden zulks des te meer, 
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omdat enig zicht op te stellen eisen met betrekking tot de verblijfsduur en 
het onderscheid tussen ingezetenen-niet-Nederlanders die onderdaan zijn 
van een lid-staat van de Europese Gemeenschap en hen die een andere nati-
onaliteit hebben hen beter in staat zou stellen tot een totale afweging van 
«voors» en «tegens». Is hier intussen meer over te zeggen? 

De leden van genoemde fractie hadden in het voorlopig verslag de opmer-
king gemaakt, dat het aantal Nederlandse ingezetenen dat geen Nederlander 
is en niet uit een der lid-staten afkomstig is, waarschijnlijk vele malen groter 
is dan de categorie ingezetenen-niet-Nederlanders die onderdaan van een 
lid-staat zijn. Ook na hetgeen door de Regering daarover in de memorie van 
antwoord was gesteld - en bovendien in de wetenschap dat ook in de Belgi-
sche en Italiaanse initiatiefvoorstellen dit onderscheid een rol speelt - wen-
sten zij bovenbedoeld onderscheid voorshands te handhaven. Hun aarzeling 
werd nog vergroot nu de Regering te kennen geeft dat de werkgroep, als be-
doeld in het slotcommuniqué van 9 en 10 december 1974, een onderzoek in-
stelt naar mogelijke toekenning van speciale rechten aan burgers van de ne-
gen lid-staten. De opmerking in de memorie van antwoord in dit verband ge-
maakt, dat de Regering hiernaast ruimte wil scheppen voor een eigen Ne-
derlands beleid ten aanzien van de verlening van kiesrecht aan hier te lande 
ingezetenen-niet-Nederlanders voor de aan het woord zijnde leden aanlei-
ding te vragen waarom de Regering toch niet met kracht wenst te streven 
naar de ook door de Raad van State bepleite gezamenlijke beleidslijn op dit 
punt. 

Enkele leden van de C.D.A.-fractie die zich enigszins positiever opstelden 
tegenover het regeringsvoorstel hadden de vraag gesteld, of alleen het in min-
dere mate aanwezig zijn van betrokkenheid het motief voor de Regering was 
geweest het kiesrecht niet toe te kennen 33n buitenlanders voor provinciale 
staten en Tweede Kamer. In de memorie van antwoord heeft de Regering 
herhaald wat zij ook reeds in de toelichting op het wetsontwerp had gezegd, 
namelijk dat het kiesrecht voor de Tweede Kamer nauwer samenhangt met 
de nationaliteit dan dat op het lokaal niveau het geval is. De leden van ge-
noemde fractie wilden op hun beurt hun vraag herhalen, of de Regering ten 
aanzien van dit punt ook nog andere staatsrechtelijke argumenten kan aan-
geven. 

De Regering verleent geen steun aan het streven van de leden van de 
P.P.R.-fractie om het kiesrecht niet alleen wat betreft de gemeenteraadsver-
kiezingen, maar ook wat betreft verkiezingen van de leden van de Tweede 
Kamer en provinciale staten aan ingezetenen-niet-Nederlanders toe te ken-
nen. De memorie van antwoord wijst op het verschil tussen de gemeente-
raad en het parlement wat betreft de te behandelen onderwerpen. Genoemd 
worden de defensie en het buitenlands beleid. Naast deze sterk internatio-
naal getinte onderwerpen staat evenwel een grote hoeveelheid voorname-
lijk nationaal getinte onderwerpen, zoals justitie, binnenlandse zaken, cul-
tuur, recreatie en maatschappelijk werk, onderwijs, volkshuisvesting, sociale 
zaken, welzijn, etc. 

De zienswijze van de Regering roept de vraag op of het gemeentelijk be-
leid op de zojuist opgesomde nationaal gerichte onderwerpen niet in be-
langrijke mate afhankelijk is van het provinciaal en nationaal gevoerd en te 
voeren beleid. Zal een ingezetene-niet-Nederlanderzich niet in de allereerste 
plaats richten op deze nationale onderwerpen, omdat hier zijn eerste belan-
gen liggen, die rechtstreeks verband houden met de omstandigheid dat hij 
in Nederland woont, werkt, etc? Gelooft de Minister niet dat een ingezetene-
niet-Nederlander het kiesrecht, ook op nationaal niveau, zal gebruiken om 
iets te bewerkstelligen op het gebied van de juist sterk nationaal getinte on-
derwerpen? 

Er zij op gewezen dat de leden van de P.P.R.-fractie bij deze gelegenheid 
niet wilden pleiten voor het invoeren van een kiesrecht op alle niveaus voor 
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ingezetenen-niet-Nederlanders. Zij stelden slechts dat een toekomstige ont-
wikkeling in deze zin volstrekt niet irreëel is. Over de al dan niet wenselijk-
heid dient, naar hun mening, niet gediscussieerd te worden bij gelegenheid 
van een grondwetsherziening, maar eventueel te zijner tijd bij gelegenheid 
van een wijziging van de Kieswet. De Grondwet zou deze ontwikkeling niet 
moeten blokkeren. 

De fractie van D'66 was met de Regering van mening dat internationale 
ontwikkelingen op het punt van het toekennen van kiesrecht voor lokale or-
ganen een aanpassing van de grondwettelijke bepalingen in Nederland zeer 
gewenst maken. Inderdaad is hiermee een principiële kwestie aan de orde. 
Het nationaliteitscriterium voor actief en passief kiesrecht dateert uit een tijd 
dat de nationale staat een praktisch gesloten en exclusief kader vormde, 
waarbinnen zich het maatschappelijk en bestuurlijk leven van vooral zijn ei-
gen onderdanen afspeelde. De opkomst van internationale organisaties met 
bovennationale bevoegdheden, de sterk vergrote internationale mobiliteit 
en communicatie en de steeds grotere interdependentie van nationale en in-
ternationale vraagstukken hebben daarin een wezenlijke verandering ge-
bracht. De nationale staat leidt niet langer een geïsoleerd bestaan ten op-
zichte van het buitenland, maar raakt daarmee steeds meer geïntegreerd. De 
ontwikkelingen op dit punt gaan snel, zoals bij voorbeeld nog blijkt uit de 
goedkeuring na de memorie van antwoord van de Acte inzake de recht-
streekse verkiezing van het Europees Parlement. Terecht heeft de Regering 
bij de Wet Europese Verkiezingen ter uitvoering van deze Acte gekozen voor 
een toekenning van het actief kiesrecht ook aan ingezetenen onderdanen 
van EEG-landen voor zover deze in hun eigen land geen stemrecht toekomt. 
In dit licht bezien is het wegnemen van een grondwettelijk beletsel bij de on-
derhavige grondwetsherziening haast een noodzaak te noemen. 

Ook binnenlandse ontwikkelingen pleiten voor deze opvatting. Het blij-
kens de memorie van antwoord nog steeds toenemende aantal buitenlan-
ders met een permanente arbeidsvergunning brengt de noodzaak met zich 
van een beleid gericht op een zo sterk mogelijke integratie in de Nederland-
se samenleving. Aangezien het gemeentelijk bestel per definitie het dichtst 
bij de burger staat, betekent het eventuele kiesrecht tevens een kans op gro-
tere betrokkenheid bij het gemeentelijk gebeuren. Om die redenen waren de 
leden nu aan het woord dan ook verheugd over de opvatting van de Rege-
ring dat deze toekenning van het kiesrecht principieel niet beperkt moet wor-
den tot onderdanen van de EG-lid-staten. Daarvoor is bij de Europese verkie-
zingen uiteraard alle aanleiding, maar bij binnennationale verkiezingen niet. 
Deze opvatting wordt nog gesteund door de cijfers in de memorie van ant-
woord (blz. 3), waaruit een steeds grotere neiging bij vele buitenlandse 
werknemers, niet-EG-onderdanen, tot blijvende vestiging blijkt. 

De fractie van D'66 zou graag nog nadere gegevens ontvangen over de 
stand van zaken van de werkzaamheden in de EG-werkgroep speciale rech-
ten van communautaire onderdanen die via de Europese Raad van decem-
ber 1974 is ingesteld. Welke standpunten hebben andere lid-staten met be-
trekking tot het onderhavige onderwerp daarin ingenomen? Heeft de werk-
groep nu langzamerhand wel conclusies bereikt? Mocht dit niet het geval 
zijn, is de Regering dan bereid aan te dringen op een tussenrapport en is zij 
tevens bereid aan te geven welke knelpunten een Europese regeling in de 
weg staan? Wat is overigens de stand van zaken met betrekking tot de parle-
mentaire initiatieven in België en Italië, vermeld op blz. 4 van de memorie 
van antwoord? Zijn in andere (EG- en niet-EG-)landen ook nieuwe ontwikke-
lingen te signaleren? 

De leden nu aan het woord betreurden het dat de Regering niet bereid is 
de grondwettelijke belemmering voor wat betreft leden van provinciale sta-
ten ook weg te nemen. Zij waren niet overtuigd door de argumentatie waar-
in een analogie met de Tweede Kamer wordt gemaakt. Kenmerkend verschil 
is immers dat onderwerpen als defensie en buitenlandse zaken evenmin in 

Tweede Kamer, zitting 1977-1978,13 991, nr. 7 3 



de gemeenteraad als in provinciale staten worden behandeld. Bovendien 
wordt met het wegnemen van een grondwettelijk beletsel ter zake evenmin 
geprejudicieerd op wettelijke uitwerking van de eventuele modaliteiten van 
kiesrechtverlening (vlg. het standpunt van de Regering in de memorie van 
toelichting blz. 5 met betrekking tot het beletsel inzake gemeenteraden). 

Met de tijdige beantwoording van deze vragen en opmerkingen zal naar 
de mening van de bijzondere commissie de openbare behandeling van dit 
wetsontwerp voldoende zijn voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
VanThijn 

De griffier van de commissie, 
De Beaufort 
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