
 

 

 

Concept instellingsbesluit werkgroep Fractievorming 

 

Op 11 november jl. heeft het Presidium besloten een werkgroep in te stellen die zich, onder 

leiding van de Voorzitter, buigt over fractievorming, mede op basis van de notitie 

‘Fractieafplitsingen” die tijdens het overleg over de Raming van de Kamer voor 2016 is 

besproken. 

Deze notitie is bedoeld om dit besluit verder te concretiseren w.b. opdracht en samenstelling 

van de werkgroep en de termijn die de werkgroep gegeven wordt. 

 

Opdracht 

 

De werkgroep heeft tot opdracht een Regeling fractievorming op te stellen alsmede een 

daarbij aansluitende of daarin op te nemen Regeling financiële ondersteuning fracties, die 

kan/kunnen ingaan bij het aantreden van een nieuw gekozen Kamer. De werkgroep kan 

daarbij uiteraard gebruikmaken van de notitie “Fractieafsplitsingen” die bij de behandeling 

van de Raming voor 2016 aan de orde is geweest.  

 

Samenstelling 

 

Voorzitter van de werkgroep is de Voorzitter van de Kamer. Daarnaast zal de werkgroep 

bestaan uit één lid uit elke fractie met meer dan 10 zetels (VVD, PvdA, SP, CDA, PVV en 

D66), twee leden uit de fracties met minder dan 10 zetels gezamenlijk (CU, GroenLinks, 

SGP, PvdD en 50Plus) en één lid uit de groepen gezamenlijk die tijdens de huidige 

zittingsperiode zijn ontstaan (Kuzu/Öztürk, Bontes/Van Klaveren, Houwers, Klein en Van 

Vliet). De werkgroep zal derhalve bestaan uit de Voorzitter en 9 leden.  

 

(De werkgroep wordt in overweging gegeven om in het verleden afgesplitste oud-

Kamerleden te horen. Sinds WO II zijn er 34 afsplitsingen geweest, waarvan 16 sinds 2002.  

Het is niet gebruikelijk om oud-Leden op te nemen in commissies of werkgroepen uit de 

zittende Kamer). 

 

Termijn 

 

De werkgroep wordt geacht zijn werkzaamheden aan te vangen na 1 januari 2016 en vóór 1 

juli 2016 zijn rapport uit te brengen aan het Presidium.  

 

 

 Notitie Werkgroep Fractievorming 

 

 datum 16 november 2015 

 

                        Aan het Presidium 

 

 



 

 

 

 

 datum 16 november 2015 

Ondersteuning 

 

De werkgroep wordt intern ondersteund door een griffier en medewerker(s) van de 

stafdienst Financieel Economische zaken. Bijzondere kosten worden niet verwacht.  

Indien deze zich aandienen, kan de werkgroep zich richten tot het Presidium. 

 

 

 

De Voorzitter, 

Anouchka van Miltenburg 

 

De Griffier, 

Renata Voss 


