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Vragen van de leden Van der Laan
en Van der Ham (beiden D66) aan de
minister voor Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en
aan de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken (Europese Zaken)
over de beschikbaarheid van
voldoende gratis exemplaren van de
Europese grondwet. (Ingezonden
11 maart 2005)

1
Hoeveel Nederlandse exemplaren
van de Europese grondwet zijn er om
gratis ter beschikking te stellen?
Vanaf welke datum zijn deze
beschikbaar?

2
Kunt u garanderen dat dit aantal
voldoende is om een ieder, die
daarom vraagt, tijdig van een gratis
exemplaar te voorzien? Zo neen,
waarom niet?

3
Deelt u de mening dat niet verwacht
kan worden dat belangstellenden de
350 pagina’s tellende informatie
zullen downloaden, dan wel
uitprinten van het internet en dat
derhalve ook fysieke exemplaren
beschikbaar moeten zijn? Wat gaat u
doen om ervoor te zorgen dat er
voldoende gratis exemplaren
beschikbaar zijn?

4
Is het waar dat er een contract is
afgesloten met de Sdu om de
Europese grondwet tegen een

bepaald bedrag uit te geven en op de
markt te brengen?1 Zo ja, hoe
verhoudt zich dit tot het voornemen
om een exemplaar van de grondwet
gratis ter beschikking te stellen voor
ieder die daarom vraagt?

1 http://publicaties.eu.int/others/
sales_agents_eu.html

Antwoord

Antwoord van minister De Graaf
(Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties), mede namens de
staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken. (Ontvangen 23 maart 2005)

1, 2 en 3
Artikel 9 van de Wet raadplegend
referendum Europese Grondwet,
hierna: Wrreg, bepaalt dat de tekst
van het Verdrag gedurende vier
weken voorafgaande aan de
stemming kosteloos ter secretarie
van elke gemeente verkrijgbaar dient
te zijn. Het ministerie van BZK
verzorgt deze wettelijke verplichting.
De Vertegenwoordiging van de
Europese Commissie in Nederland
heeft BZK 30.000 exemplaren van de
Grondwet ter beschikking gesteld:
10.000 boeken en 20.000 cd-roms.
BZK organiseert dat de Grondwet
vanaf 23 maart raadpleegbaar is bij
alle gemeenten, iedere gemeente en
deelgemeente ontvangt twee boeken
(inkijkexemplaren) en een set
antwoordkaarten. Belangstellenden
kunnen door middel van een
antwoordkaart gratis exemplaren van
het boek of de cd-rom bestellen. Ook

kunnen zij een aanvraag indienen bij
het informatiepunt van het ministerie
van BZK (070-4268100).
Omdat de regering meent dat iedere
belangstellende gratis over de tekst
van de Europese grondwet moet
kunnen beschikken en zij meent dat
de mogelijkheid om de tekst van het
internet te «downloaden»
onvoldoende garantie biedt, zal het
ministerie van Buitenlandse Zaken op
korte termijn een handzame versie
verspreiden van de tekst van het
Verdrag. De verspreiding daarvan zal
vanaf begin april plaatsvinden. De
tekst van het Verdrag zal in de vorm
van een Grondwetkrant
(tabloid-formaat) een zeer ruime
maatschappelijke verspreiding
krijgen, via publieke plaatsen als
overheidsgebouwen en bibliotheken.
Op aanvraag zal de Grondwetkrant
gratis worden thuisbezorgd. De
regering zal er op toezien dat voor
een ieder die dat wenst een
exemplaar beschikbaar is geruime
tijd voor het referendum. De
Grondwetkrant zal in een eerste
oplage van 250.000 worden gedrukt.
Zodra daaraan behoefte blijkt zal een
tweede oplage worden bijgedrukt. De
regering zal de kiezer over dit
initiatief informeren via advertenties
in de pers.
Voor deze nadere informatie aan de
burger heeft het kabinet extra
middelen uitgetrokken: 2,3 miljoen
Euro. Dit zal worden betrokken bij de
reguliere begrotingscyclus.

4
Neen.
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