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Antwoorden op vragen schriftelijk overleg 

instellingsregeling adviescollege artikel 57 Grondwet 

Aanleiding 

Op 22 september 2022 heeft de vaste commissie BZK (TK) inbreng geleverd voor 

een schriftelijk overleg over uw recente brief waarmee u de concept 

instellingsregeling van het adviescollege inzake artikel 57 van de Grondwet heeft 

voorgehangen bij de Kamer. 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd: 

- In te stemmen met de bijgevoegde antwoorden op de schriftelijke vragen; 

- De antwoordbrief aan de TK te ondertekenen. 

Kern 

- Op 26 augustus jl. heeft u de TK een brief gestuurd waarmee u de 

concept instellingsregeling van het adviescollege inzake artikel 57 van de 

Grondwet (over de verenigbaarheid van het Kamerlidmaatschap met het 

lidmaatschap van een (demissionair) kabinet) heeft voorgehangen bij de 

TK. 

- De vaste commissie heeft besloten over deze brief een schriftelijk overleg 

met u te voeren. Alleen de fracties van VVD en SP hebben inbreng 

geleverd. 

Toelichting 

In het bijgevoegde concept worden de vragen en opmerkingen als volgt 

beantwoord: 

- Wanneer verwacht het kabinet te zullen reageren op het advies van het 

adviescollege (antwoord: zo spoedig mogelijk na ommekomst van het 

advies); 

- De leden van de SP-fractie betreuren nog steeds dat de commissie 

onderzoek gaat doen naar een interpretatie van de Grondwet die al helder 

is en verder is verduidelijkt door een uitspraak van de Kamer (antwoord: 

het ligt in de rede dat het adviescollege bij zijn advies ook de inhoud van 

deze Kameruitspraak – de motie-Leijten – zal betrekken en de instelling 

van het adviescollege doet daaraan niets af). 

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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