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Kiesrecht	  Eerste	  Kamer	  voor	  Nederlanders	  in	  het	  buitenland	  

ALV	  D66	  Regio	  Buitenland,	  23	  december	  2015	  

	  

Op	  het	  congres	  van	  18	  april	  2015	  is	  de	  motie	  van	  de	  Regio	  Buitenland	  Kiesrecht	  Eerste	  Kamer	  voor	  
Nederlanders	  in	  het	  buitenland	  en	  BES-‐eilanden	  aangenomen.	  In	  deze	  motie	  (zie	  Bijlage	  1)	  riepen	  wij	  
de	  fracties	  in	  de	  Eerste	  en	  Tweede	  Kamer	  op	  om	  aan	  te	  sturen	  op	  een	  spoedige	  aanpassing	  van	  de	  
Kieswet	  en	  Grondwet	  die	  zowel	  inwoners	  van	  de	  BES-‐eilanden	  als	  alle	  andere	  Nederlandse	  
kiesgerechtigden	  buiten	  Nederland	  in	  staat	  stelt	  hun	  stem	  (indirect)	  te	  kunnen	  uitbrengen	  voor	  de	  
verkiezingen	  van	  de	  Eerste	  Kamer.	  	  

Deze	  motie,	  gezamenlijk	  ingediend	  met	  de	  afdelingen	  Verenigd	  Koninkrijk,	  Den	  Haag,	  Maastricht-‐
Heuvelland,	  Rijk	  van	  Nijmegen	  en	  Westelijke	  Mijnstreek,	  was	  vantevoren	  ter	  inzage	  gegeven	  aan	  
Gerard	  Schouw,	  die	  er	  positief	  tegenover	  stond.	  Sinds	  het	  vertrek	  van	  Gerard	  Schouw	  is	  Fatma	  Koser	  
Kaya	  verantwoordelijk	  voor	  dit	  dossier.	  

Het	  bestuur	  van	  de	  Regio	  Buitenland	  vond	  de	  terugkoppeling	  voorafgaand	  aan	  Congres	  102	  enigszins	  
teleurstellend	  (zie	  Bijlage	  2).	  Wij	  vroegen	  Sjoerd	  Sjoerdsma	  en	  Fatma	  Koser	  Kaya	  daarom:	  

-‐ Wat	  is	  het	  eerstvolgende	  “geschikte	  moment”	  om	  deze	  kwestie	  op	  de	  kaart	  te	  zetten?	  
-‐ Waarom	  wachten	  we	  op	  een	  moment,	  i.p.v.	  dat	  de	  D66	  fractie	  dit	  thema	  proactief	  op	  de	  

agenda	  zet?	  
-‐ Wat	  zien	  jullie	  als	  het	  meest	  veelbelovende	  traject	  om	  deze	  kwestie	  met	  meer	  urgentie	  door	  

de	  Kamer	  en/of	  BZK	  te	  laten	  behandelen?	  	  

Sjoerd	  Sjoerdsma	  gaf	  aan	  dat	  Minister	  Plasterk	  zich	  verschuilt	  achter	  praktische	  problemen.	  Tijdens	  
een	  recent	  Algemeen	  Overleg	  Evaluatie	  Verkiezingen	  in	  november	  heeft	  D66	  zich	  nadrukkelijk	  
uitgesproken	  voor	  indirect	  kiesrecht	  voor	  	  Nederlanders	  in	  het	  buitenland,	  maar	  de	  minister	  blijft	  
afhoudend.	  Het	  is	  lastig	  om	  er	  iets	  mee	  te	  doen	  zonder	  debatten	  die	  over	  verkiezingen	  gaan.	  
Persaandacht	  is	  belangrijk,	  dus	  de	  fractie	  wacht	  ook	  op	  dat	  gebied	  op	  een	  geschikt	  moment.	  

Om	  meer	  momentum	  te	  creëren	  gaan	  we	  nu	  samenwerken	  met	  de	  Afdeling	  Buitenland	  van	  de	  VVD	  
en	  andere	  politieke	  partijen.	  Hun	  buitenlandse	  leden	  zijn	  mogelijk	  enthousiaster	  over	  ons	  voorstel	  
dan	  de	  fracties	  in	  Den	  Haag,	  en	  wij	  stellen	  ons	  ten	  doel	  om	  bij	  zoveel	  mogelijk	  partijen	  een	  groep	  
leden	  te	  vinden	  die	  een	  soortgelijke	  congresmotie	  wil	  indienen.	  Vervolgens	  denken	  wij	  aan	  het	  
schrijven	  van	  een	  gezamenlijk	  statement	  om	  meerdere	  fracties	  te	  motiveren	  om	  samen	  op	  te	  
trekken	  op	  dit	  gebied.	  Doel	  is	  om	  een	  initiatiefwet	  in	  de	  volgende	  kabinetsperiode	  te	  realiseren.	  

Wij	  blijven	  het	  proces	  nauwlettend	  volgen	  en	  onze	  leden	  informeren.	  
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Bijlage	  1:	  Motietekst	  voor	  conres	  C101	  2015	  

Onderwerp:	  Kiesrecht	  Eerste	  Kamer	  voor	  Nederlanders	  in	  het	  buitenland	  en	  op	  de	  BES-‐eilanden	  

Constaterende	  dat:	  

- De	  volksvertegenwoordiging	  in	  Nederland	  uit	  twee	  kamers	  bestaat;	  
- Alle	  meerderjarige	  Nederlanders	  –	  ongeacht	  hun	  woonplaats	  –	  het	  recht	  hebben	  een	  stem	  uit	  te	  

brengen	  voor	  de	  verkiezingen	  van	  de	  Tweede	  Kamer;	  
- Nederlanders,	  woonachtig	  in	  het	  buitenland	  of	  op	  de	  BES-‐eilanden	  daarentegen	  niet	  mogen	  

stemmen	  voor	  de	  Provinciale	  Staten	  en	  deze	  Nederlanders	  daarmee	  indirect	  ook	  zijn	  uitgesloten	  
van	  de	  Eerste	  Kamerverkiezingen;	  

- Daardoor	  minstens	  800.000	  Nederlanders	  worden	  buitengesloten	  om	  op	  een	  belangrijk	  
onderdeel	  van	  de	  volksvertegenwoordiging	  hun	  stem	  uit	  te	  brengen;	  

Overwegende	  dat:	  

- Het	  actief	  kiesrecht	  één	  van	  de	  belangrijkste	  rechten	  is	  die	  verbonden	  is	  aan	  het	  
staatsburgerschap;	  

- Dit	  recht	  ook	  van	  toepassing	  zou	  moeten	  zijn	  op	  alle	  Nederlanders	  die	  van	  invloed	  willen	  zijn	  op	  
de	  samenstelling	  van	  de	  Eerste	  Kamer,	  zolang	  het	  D66	  doel	  van	  het	  afschaffen	  van	  de	  Eerste	  
Kamer	  nog	  niet	  is	  bereikt;	  

Spreekt	  uit	  dat:	  

- Het	  wenselijk	  is	  om	  een	  einde	  te	  maken	  aan	  de	  ongelijke	  behandeling	  van	  Nederlanders	  in	  het	  
buitenland	  en	  op	  de	  BES-‐eilanden,	  door	  hen	  op	  een	  gelijkwaardige	  basis	  met	  Nederlanders	  in	  
het	  Europese	  deel	  van	  Nederland	  de	  mogelijkheid	  te	  bieden	  via	  een	  stem	  invloed	  te	  laten	  
uitoefenen	  op	  de	  samenstelling	  van	  de	  Eerste	  Kamer;	  

Verzoekt	  de	  D66	  fracties	  in	  de	  Tweede	  en	  Eerste	  Kamer:	  

- Aan	  te	  sturen	  op	  een	  spoedige	  aanpassing	  van	  de	  Kieswet	  en	  Grondwet	  die	  zowel	  inwoners	  van	  
de	  BES-‐eilanden	  als	  alle	  andere	  Nederlandse	  kiesgerechtigden	  buiten	  Nederland	  in	  staat	  stelt	  
hun	  stem	  (indirect)	  te	  kunnen	  uitbrengen	  voor	  de	  verkiezingen	  van	  de	  Eerste	  Kamer;	  

- Zich	  sterk	  te	  maken	  dat	  deze	  wijziging	  zo	  snel	  mogelijk	  effectief	  zal	  zijn.	  
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Bijlage	  2:	  Terugkoppeling	  voor	  congres	  C102	  2015	  

Met	  inzet	  van	  de	  D66-‐fractie	  in	  Eerste	  en	  Tweede	  Kamer	  was	  al	  voor	  het	  aannemen	  van	  de	  motie	  op	  
het	  congres	  geregeld	  dat	  de	  door	  de	  motie	  gewenste	  aanpassingen	  aan	  het	  kiesrecht	  voor	  de	  Eerste	  
Kamer	  op	  de	  BES-‐eilanden	  zo	  snel	  mogelijk	  geregeld	  worden.	  De	  voortgang	  van	  dit	  wetgevingstraject	  
wordt	  door	  ons	  in	  de	  gaten	  gehouden.	  Voor	  het	  regelen	  dat	  Nederlanders	  in	  het	  buitenland	  hun	  
stem	  (indirect)	  voor	  de	  Eerste	  Kamer	  kunnen	  uitbrengen,	  heeft	  zich	  nog	  geen	  geschikt	  moment	  
voorgedaan.	  Een	  en	  ander	  is	  tezamen	  met	  het	  onderzoek	  naar	  het	  Kiescollege	  BES	  wel	  mede	  op	  ons	  
verzoek	  uitgezocht	  door	  de	  Minister	  van	  BZK	  –	  maar	  heeft	  nog	  niet	  geleid	  tot	  een	  variant	  die	  
uitgewerkt	  kan	  worden	  tot	  wijziging	  van	  de	  Kieswet	  en	  Grondwet.	  

	  


