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Den Haag, 18 augustus 2021 

Geachte heer De Graaf, 

In haar vergadering van 18 augustus 2021 heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal, op voorstel 
van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, besloten om voorlichting te vragen aan de 
Afdeling advisering van de Raad van State over de verenigbaarheid van andere functies met het 
Kamerlidmaatschap. Ter informatie is voor u bijgevoegd de brief van de vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken aan de Kamer die aan dit verzoek ten grondslag ligt. Namens de Kamer vraag ik u 
aan dit verzoek te voldoen. 

Met vriendelijke groet, 

Vera 	p 
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

W04.21.0234/I/Vo



BIJLAGE BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE 
ZAKEN 

Aan het Presidium 

Den Haag, 17 augustus 2021 

Op verzoek van het lid Bisschop (SGP) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 
heden in een emailprocedure besloten de Kamer voor te stellen de Raad van State om 
voorlichting te vragen over de verenigbaarheid van andere functies met het 
Kamerlidmaatschap. 

De formulering van de vraag aan de Raad van State om voorlichting luidt: 

Van de Raad van State voorlichting te verkrijgen over de betekenis van artikel 57 Grondwet 
ten aanzien van de verenigbaarheid van functies met het Kamerlidmaatschap. 

Daarbij is een voorlichting gewenst over de verhouding tot het staatsrecht van de recent 
toegepaste praktijk en hoe in de toekomst in demissionaire periodes na verkiezingen moet 
worden omgegaan met demissionaire bewindspersonen die in de Kamer zijn gekozen. 

De Kamer ziet deze voorlichting graag op zo kort mogelijke termijn tegemoet. 

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken stelt u voor dit verzoek ter goedkeuring voor te 
leggen aan de Kamer, opdat het kan worden doorgeleid naar de Raad van State. 

De fungerend voorzitter van de commissie, 
Bosma 

De griffier van de commissie, 
Roovers 



35 896 	Verenigbaarheid van functies met het Kamerlidmaatschap 

Nr. 1 	BRIEF VAN HET PRESIDIUM 

Aan de Leden 

Den Haag, 18 augustus 2021 

Het Presidium legt hierbij, conform artikel 7.35 tweede lid van het Reglement van Orde, aan u 
voor het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken bij brief van 17 augustus 
2021 om voorlichting te vragen van de Afdeling Advisering van de Raad van State. De brief 
is bijgevoegd. 

Het Presidium stelt u voor om in te stemmen met deze voorlichtingsvraag. 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
Bergkamp 
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