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Nr. 4  VERSLAG 
Vastgesteld 19 januari 2017 

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbe-
reidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit 
te brengen van haar bevindingen. 
Onder het voorbehoud dat de regering op de gestelde vragen en de 
gemaakte opmerkingen tijdig en genoegzaam zal hebben geantwoord, 
acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel 
voldoende voorbereid. 

De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen 
van het voorliggende voorstel tot wijziging van de Kieswet ter nadere 
implemen-tatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 
2012 tot wijzi-ging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van 
uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het 
Europees parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die 
verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 
26). 
Wel hebben deze leden nog een enkele vraag. 
De Kiesraad geeft de regering in overweging de door de Minister van 
Veiligheid en Justitie af te geven verklaringen niet meer uitsluitend in het 
Nederlands op te stellen. Welke stappen heeft de regering gezet om 
hierover in Europees verband afspraken te maken, zodat er één set 
vertalingen komt, waarvan de verschillende autoriteiten gebruik kunnen 
maken? 

De voorzitter van de commissie,
Pia Dijkstra 

Adjunct-griffier van de commissie,
Hendrickx
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